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1. INTRODUÇÃO
1.1 ÂMBITO
O presente documento constitui a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do empreendimento mineiro - Mina do Numão, em fase de projeto de execução, da
MINAPORT - MINAS DE PORTUGAL, LDA. A área proposta para a Mina do Numão integra-se na área de
concessão de exploração de depósitos minerais denominada Numão.
A MINAPORT - MINAS DE PORTUGAL, LDA. pretende obter a Concessão de Exploração da Mina do
Numão, nos termos da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março1,
para minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e volfrâmio.
Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, os projetos que sejam
considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um
procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua
aprovação/licenciamento.
Associado ao projeto mineiro será ainda instalado o sistema de tratamento do minério, constituído pelo
estabelecimento industrial de tratamento de minério (lavaria), aterro de resíduos resultantes da atividade
mineira e o aterro de resíduos do estabelecimento industrial, bem como as instalações sociais e de
apoio.

1.2 TIPOLOGIA DE PROJETO
A Mina do Numão pode ser sumariamente identificada como uma unidade de aproveitamento de um
depósito mineral.
A exploração do recurso mineral será realizada em lavra subterrânea, com uma afetação em
subterrâneo (projetada à superfície) de cerca de 28 ha. Associado ao projecto mineiro será ainda
instalado um Estabelecimento industrial de tratamento do minério, denominado Lavaria, com cerca de
0,6 ha. Nesta unidade terá lugar a beneficiação do minério, composta por processos de concentração do
minério, para a produção de concentrado ouro.
A Mina do Numão terá um conjunto de espaços para armazenamento de resíduos (temporários e
definitivos), onde serão acomodados os estéreis (resultantes de uma pré-seleção do material escavado)
e os rejeitados (resultantes do processo de beneficiação e tratamento na lavaria). Estas zonas de
armazenamento, são classificadas como Instalações de Resíduos, estando ainda por apurar a
classificação (inertes, não perigosos ou perigosos) de alguns dos resíduos provenientes da lavaria, uma
vez que parte dos ensaios e das análises estão ainda em curso.
A Mina do Numão será ainda constituída pelos seguintes anexos de exploração: os escritórios, as
instalações sociais e as oficinas.

Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na Lei n.º 54/2015, de 22
de junho.
1
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A tipologia de projeto da Mina do Numão enquadra-se no âmbito da alínea b) do número 2 (área
sensível) do anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, aplicável a minas, no
caso, em subterrâneo, com uma área superior a 15 ha.
Ainda de acordo com aqueles diplomas, encontram-se igualmente sujeitos a procedimento de AIA os
seguintes projetos da Mina do Numão:


instalação da lavaria no âmbito do número na alínea e) do n.º 2 do Anexo II onde se especifica
que estão sujeitos a procedimento de AIA as instalações industriais de superfície para a extração
e tratamento de minério, com capacidade superior a 200 000 t/ano

e, possivelmente,


aterro de resíduos mineiros, no âmbito do número no n.º 9 do Anexo I onde se especifica que
estão sujeitos a procedimento de AIA as instalações destinadas ao aterro de resíduos perigosos
(D1)

Destaca-se, desde já, que o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental acompanhará a
elaboração do Plano de Lavra, em fase de projeto de execução, pelo que, nesta fase, ainda não se
encontram totalmente definidas as ações de projeto que poderão ter influência sobre as diferentes
componentes do meio biofísico, socioeconómico e cultural, quer a nível local, quer sob um ponto de
vista mais abrangente.

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
O proponente do Projeto da Mina do Numão para exploração do depósito de ouro é a empresa
MINAPORT - Minas de Portugal, Lda., doravante denominada MINAPORT com sede em Estrada
Nacional 324, km 22, 350 5155-780 Seixas - Vila Nova de Foz Côa. O número de telefone é o
+351 279 149 135 e o email: aosorio@minaport.pt.
Fundada em 2010, a MINAPORT é uma empresa portuguesa, que se dedica à atividade prospeção e
pesquisa de depósitos minerais e à extração, preparação, tratamento e comercialização de minérios
metálicos não ferrosos, nomeadamente, minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio,
estanho e volfrâmio.
Em 2008, a Minerália - Minas, Geotecnia e Construções, Lda. (MINERÁLIA), celebrou com o Estado
Português um contrato de prospeção e pesquisa para a área denominada Douro. Posteriormente, em
julho de 2010, a MINERÁLIA cedeu a sua posição contratual à MINAPORT.
Mediante os resultados obtidos ao longo do contrato de concessão de prospeção e pesquisa e já em
2016 a MINAPORT celebrou com o estado português um contrato de concessão de desmonte
experimental de depósitos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e
volfrâmio onde agora se pretende proceder à instalação da Mina do Numão.

1.4 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA
A obtenção de concessão de exploração de depósito mineral do projeto sujeito a procedimento de AIA
alcança-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, por contrato administrativo com
Estado, mediante requerimento dirigido à Direção Geral de Energia e Geologia.
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1.5 IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AIA
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), nos termos da alínea a) do
ponto 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto.

1.6 IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO
Os estudos técnicos de suporte ao projeto em fase de projeto de execução e do EIA serão elaborados
pela firma VISA – Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., com
escritório em Rua do Alto da Terrugem n.º 2, 2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax
são, respetivamente, 214 461 420 e 214 461 421.
A equipa técnica proposta para a elaboração das diversas vertentes do EIA encontra -se descrita no
Quadro 1 e, em anexo, apresenta-se um resumo dos respetivos curricula.
Quadro 1 – Equipa técnica do Estudo de Impacte Ambiental.
ESPECIALIDADE

TÉCNICO

Supervisão dos Estudos

Mário Bastos

Controlo de Qualidade

Pedro Mimoso

Coordenação do EIA
Sócioeconomia

Ana Amaral

Plano de Lavra
Segurança e Saúde
Vibrações

Humberto Guerreiro

Geologia e Geomorfologia

João Meira
Sofia Sobreiro
Vanda Calvo)

Paisagem
Solos e Uso do Solo
Ordenamento do Território

Ângelo Carreto

Recursos Hídricos
Qualidade da Água

Pedro Duarte

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro

Tiago Duarte

Fauna e Biótopos
Flora e Vegetação
Património Arqueológico e
Construído

E.173060.01.001.aa

Patrícia Rodrigues
Sónia Malveiro
João Caninas
Mário Monteiro

FORMAÇÃO
Engenharia de Minas (IST-UTL)
Mestre Georrecursos-Geotecnia (IST-UTL)
Geologia
(FCUL)
Sociologia (UÉvora)
Especialização Geografia - Gestão do Território
(UNL-FCSH)
Especialização Ciências e Tecnologias do Ambiente
(FC-UL)
Engenharia de Minas (IST-UTL)
Mestrado Georrecursos-Geotecnia (IST-UTL)
Especialização em Higiene e Segurança no
Trabalho (IST-UTL)
Geologia (FC-UL)
Geologia (FC-UL)
Arquitetura Paisagista (UAlgarve)
Arquitetura Paisagista (UAlgarve)
Mestre Riscos, Cidades e Ordenamento do
Território, (FLUP)
Geologia Aplicada e do Ambiente (FCUL)
Mestrado em Geologia Económica e Aplicada
(FCUL)
Engenharia do Ambiente (ULHT)
Biologia (FCUL)
Pós-graduação em Estatística e
Sistemas de Informação (ISEG-UNL)
Biologia (FCUL)
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2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
2.1 ANTECEDENTES, OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
Em 01/10/2008 a MINERÁLIA celebrou com o Estado Português um Contrato de Concessão de
Prospecção e Pesquisa de Depósitos Minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho
e volfrâmio (MN/PP/007/08), de uma área denominada Douro.
Em 2010, a MINERALIA cedeu a sua posição contratual à MINAPORT que, perante os resultados
promissores da prospeção e pesquisa, propôs-se desenvolver os trabalhos relativos a exploração
experimental de uma parte dos recursos identificados, de forma a aferir com detalhe os futuros métodos
de exploração e de tratamento de minério mais adequados.
Em 21/04/2016 a MINAPORT - Minas de Portugal, Lda. celebrou com o Estado Português um Contrato
de Concessão de exploração experimental de Depósitos Minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre,
antimónio, estanho e volfrâmio (MNCE00149), de uma área denominada Numão.
No contrato celebrado com o Estado Português estabeleceu-se que durante o período de duração do
desmonte experimental, com a duração de três anos e, eventualmente, prorrogáveis, a MINAPORT
deverá desenvolver os seguintes trabalhos:


Preparação e criação de acessos;



Preparação para a instalação e construção de todas as infraestruturas móveis necessárias à
implementação do projeto;



Implantação das redes elétricas, de iluminação, de ar comprimido, de abastecimento de água e
ventilação;



Preparação do emboquilhamento e abertura de parte da galeria subterrânea;



Amostragem das zonas mineralizadas intersectadas pela galeria subterrânea de reconhecimento.



Abertura de travessas e de desmonte, incidindo nos primeiros 150 metros de galeria;



Ensaios de desmonte, testando diferentes abordagens de exploração experimental, com ênfase
para o método Sublevel Stoping;



Continuação da amostragem das zonas mineralizadas intersetadas pela galeria;



Ensaios metalúrgicos às amostras recolhidas em função dos resultados obtidos e desenvolvidos
durante o primeiro ano;



Início da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental;



Sondagens carotadas subterrâneas com recuperação de testemunho para reconhecimento e
prospeção geológico-mineiro subterrâneo;



Execução do estudo de pré viabilidade económica; Elaboração de estudos e projetos para o
projeto definitivo.
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Os trabalhos acima descritos encontram-se na sua grande maioria realizados ou muito avançados,
estando em curso as últimas sondagens, o desenvolvimento das últimas travessas e a preparação da
instalação de testes metalúrgicos.
Com os dados já existentes, a Minaport considera estarem reunidas as condições mínimas para
submeter o pedido de concessão definitiva para a futura Mina do Numão.
Assim, um ano após a celebração do contrato de Exploração Experimental e no seu cumprimento , a
MINAPORT dá início ao Estudo de Impacte Ambiental de que esta Proposta de Definição do Âmbito é
evidência.
Como já referido, a Mina do Numão situar-se-á na área de concessão denominada Douro, numa área
adjacente ao Campo pegmatítico do Barroso Alvão, mas não contida neste, no Norte de Portugal, na
freguesia de Freixo do Numão, concelho de Vila Nova de Foz Côa, na vizinhança da povoação de
Freixo do Numão.

2.2 LOCALIZAÇÃO
A área de concessão de exploração denominada Douro localiza-se no concelho de São João da
Pesqueira e no concelho Vila Nova de Foz Côa. A Mina do Numão localiza-se na freguesia de Numão
no concelho Vila Nova de Foz Côa (Figura 1 e Figura 2).
Na Figura 3 é possível identificar a área de concessão de exploração de depósitos minerais de ouro,
prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e volfrâmio requerida junto da Direção Geral de Energia
e Geologia (DGEG), com 58,4 km2, na qual serão continuados os trabalhos de prospeção e pesquisa e
onde se procederá à exploração do depósito mineral.
Na área de concessão será definida a área afeta à atividade, que inclui a área de lavra do corpo
mineralizado, a realizar em subterrâneo, bem como as zonas para implantação das instalações sociais e
de apoio, incluindo o estabelecimento industrial de tratamento de minério (lavaria), e os aterros de
gestão de resíduos, numa área de aproximadamente 51 ha.
As povoações mais próximas da Mina do Numão são: Mós que dista 1700 m a Este, Murça e Freixo de
Numão que distam, respetivamente, 1400 m e 5000 m a Sul e Seixas que dista 1800 m a Oeste.
O acesso à Mina do Numão realiza-se por Sul, pelo IP2 até Vila Nova de Foz Côa, tomando-se a
direção Oeste, para Freixo de Numão pela Estrada Nacional 222, e a direção Norte pela EN 324 para
Murça. Após o km 22 (km 22,6), na Estrada Nacional 324 que liga Murça ao rio Douro (EN 324 não tem
continuidade, terminando no rio) encontra-se a Mina do Numão.
O acesso é realizado em piso asfaltado até e enquanto na Estrada Municipal 324, passando o piso a
terra batida no interior da área mineira.
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Figura 1– Localização regional da área de concessão de exploração Douro e da Mina do Numão.
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Figura 2– Localização administrativa da área de concessão de exploração Douro e da Mina do Numão.

E.173060.01.001.aa

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

7

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MINA DO NUMÃO

Figura 3– Localização da Mina do Numão.
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2.3 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
A zona em estudo localiza-se na região do baixo Côa, em plena Terra Quente do Nordeste
Transmontano. Aqui a paisagem é fundamentalmente marcada pela presença do rio Douro, pela
imponência dos vales profundamente esculpidos e pela grandeza das suas encostas, maioritariamente
ocupado com matos, vinhas, amendoeiras e olivais.
Nas encostas íngremes de solos pobres, há mais de dois mil anos que se procede à modelação em
socalcos, prevenindo a erosão do solo e permitindo o cultivo da vinha. O grande investimento humano
nesta paisagem desde, traduz-se na mais antiga região vitícola regulamentada do mundo, desde 1756,
e aqui se produz o famoso vinho do Porto e do Douro.
A natureza monumental da região do Douro e a ação ancestral e contínua do homem no aproveitamento
vitivinícola da região permitiu a criação de uma paisagem cultural de beleza singular, o que levou à sua
classificação como Património Mundial da Humanidade em 2001, com a denominação de Alto Douro
Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva e Viva.
Esta área é pouco povoada, estando os principais espaços urbanos concentrados em núcleos
populacionais de pequena dimensão.

Figura 4 – Aspeto da área de concessão onde se localizará a Mina do Numão.
Na região circundante, ocorrem vales encaixados nas formações rochosas, resultado da ação erosiva
das linhas de água tributárias do rio Douro, que se encontra a Norte da área de concessão (Figura 5).
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Figura 5 - Vista do rio Douro e ponte ferroviária da Preguiça a 1500 metros a Norte da Mina do Numão.
Trata-se de uma área muito pouco povoada, ainda assim, verificam-se alguns núcleos urbanos de
pequena dimensão que se concentram em planaltos ou em zonas onde o declive é mais suave e com
melhor exposição solar, geralmente Sul ou Sudoeste.
Na área de concessão de exploração, na futura área da Mina, encontra-se já em atividade mineira, uma
vez que se encontra em execução o desmonte experimental (Figura 6).
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A - Emboquilhamento da galeria e local para
instalação da lavaria.

B - Aspecto do vale onde se instalará o aterro de
resíduos mineiros

C - Desmote experimental - galeria

D - Bacias de retenção e decantação dos
efluentes da lavaria e do esgoto 1 da mina

E- Envolvente da área mineira (Norte)

F - Envolvente da área mineira (Este)

Figura 6 – Aspeto da área mineira onde atualmente se procede ao desmonte experimental.

1

Esgoto da Mina - terminologia mineira para a designação da água que drena da galeria.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO MINERAL
3.1 GEOLOGIA REGIONAL
O Jazigo de Ouro de Numão localiza-se no domínio autóctone da Zona Centro-Ibérica (ZCI), uma das
unidades geotectónicas do Terreno Ibérico, contactando a Norte e Leste com a Zona Astúrico -Leonesa,
e a Sul com a Zona de Ossa-Morena, através de acidentes tectónicos de primeira ordem 1.
A ZCI apresenta numerosas intrusões granitóides instaladas durante o Paleozoico Superior em
sequências predominantemente metassedimentares com idades compreendidas entre o
Neoproterozoico e o Carbónico inferior. De acordo com critérios geológicos (em particular, metamórficos
e estruturais), é possível identificar na ZCI três domínios distintos: autóctone, parautóctone e alóctone 2.
O domínio autóctone agrega duas mega-sequências metassedimentares: uma de idade ante-Ordovícica
(do Neoproterozóico ao Câmbrico Inferior) que, na sua essência, corresponde ao Grupo do Douro (onde
se encontra instalado o Jazigo) e outra, desenvolvida após o Câmbrico, que inclui as sequências do
Ordovícico e do Silúrico 3. De entre os diferentes conjuntos de rochas granitóides salientam-se o granito
de Freixo de Numão (imediatamente a Sul do Jazigo) e os granitos de Cachão de Arnozelo e de
Arnozelo (imediatamente a Oeste do Jazigo).
O domínio parautóctone apresenta forte afinidade com o autóctone, não obstante a maior abundância
das componentes vulcânicas nas sequências de idade Devónica e Ordovícica e o carácter
tectonicamente imbricado de toda a estrutura 4.
O domínio alóctone inclui três unidades, separadas por carreamentos, que representam 5:


Uma porção de crusta continental cuja secção inferior é constituída por rochas de alto grau
metamórfico conservando um registo de deformação ante-Varisca apesar da forte
blastomilonitização Varisca (constitui o Complexo Alóctone Continental superior);



Uma sequência de crusta oceânica obductada durante o Ciclo Varisco que localmente preserva
ocorrências de mineralizações sulfuretadas (constitui o Complexo Ofiolítico); e



Uma porção de crusta continental muito deformada com vestígios de metamorfismo de alta
pressão e baixa temperatura, que inclui várias formações do Silúrico e Devónico inferior,
salientando-se as de natureza vulcânica (hiper-)alcalina e a espessa sequência metassedimentar
dominada por quartzo-filitos (constitui o Complexo Alóctone Inferior).

Esses domínios, relativamente estáveis durante o Paleozoico Inferior, sofreram dobramentos intensos e
a intrusão de granitóides durante a orogenia Varisca (no Paleozoico Superior), originando uma
zonalidade no Terreno Ibérico. Esta zonalidade, posta em evidência por vários autores 6, é orientada na
direção NW-SE com encurvamento progressivo para NNE.

Ribeiro et. al., 2007; Dias e Ribeiro, 2013; Dias, et. al., 2013.
Ribeiro, 1974; Noronha et. al., 1976; Dias e Ribeiro, 2013; Dias, et. al. 2013.
3 Dias e Ribeiro, 2013; Dias et. al. 2013.
4 Coke, 1992; Pereira, et. al., 2009.
5 Ribeiro, et. al., 2013.
6 Lotze (1945) e Julivert et. Al. (1977).
1
2
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As zonas localizadas na parte NE1 apresentam dobras e cavalgamentos com vergência para NE
enquanto as zonas de Ossa Morena e Sul Portuguesa, localizadas no Sul de Portugal, apresentam
vergência para SW.
A estrutura e metamorfismo da ZCI deve-se à Orogenia Varisca, podendo ser dividida em três fases de
deformação: D1, D2 e D32. A primeira fase (D 1) originou uma xistosidade de plano axial. A fase D 2 dobra
e transpõe localmente a xistosidade anterior, S 1, por dobramentos de eixo variável e, em geral, plano
axial sub-horizontal. A fase D 3 atuou regionalmente, sendo praticamente coaxial com D 1 e gerando
dobramento de eixo sub-horizontal e plano axial sub-vertical (Figura 7).

Fonte: Dias & Ribeiro, 1994.

Figura 7– Representação esquemática das características e cronologia das principais fases de
deformação hercínica, no sector setentrional da Península Ibérica.
Posteriormente à D 3 atuaram as fases de deformação frágil, responsáveis pelos importantes
alinhamentos de fratura. Os maciços graníticos e o seu encaixante metassedimentar foram afetados por
vários sistemas de falhas tardi-hercínicas, algumas com rochas intrusivas, com orientações dominantes
NE-SW, NW-SE, N-S, ENE-WSW. Como exemplo de rochas intrusivas temos os filões de quartzo e
riodacito que caracterizam o Jazigo de Ouro de Numão.
Na sua dependência surgem sistemas conjugados de fraturas, o principal com direção NNE -SSW com
componente de movimento sinistrogira e com o conjugado de direção NNW-SSE com componente de
movimento dextrogira. Essa fracturação controlou a instalação de maciços graníticos pós-tectónicos.

1
2

Ribeiro, A., (1990).
Ribeiro, A., (1974); Noronha et al, (1979); Dias & Ribeiro, (1994).
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3.2 GEOLOGIA LOCAL
De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 11-C (Figura 10), o Jazigo de
Ouro de Numão encontra-se instalado nas formações de Pinhão e Desejosa que pertencem ao
“Complexo Xisto-Grauváquico” (Grupo do Douro), com uma idade compreendida entre o
Neoproterozóico e o Câmbrico.
A Formação de Pinhão constitui uma sequência com alternâncias finas de filitos quartzosos verdes e
metaquartzovaques. Nas auréolas de contacto com os granitos observam-se níveis calcossilicatados
que se devem à presença de carbonato de cálcio disseminado na rocha. A passagem à formação de
Desejosa ocorre gradualmente com a substituição desta sequência de cor verde por uma sequência de
pelitos e siltitos cinzentos 1.
A Formação de Desejosa constitui uma sequência de intercalações finas de metassiltes e filitos de cor
cinzenta a cinzenta escura, listrada, com intercalações de metagrauvaques. Ocorrem ainda alguns
níveis calcossilicatados.
As formações de Pinhão e Desejosa, juntamente com as formações Rio Pinhão, Ervedosa do Douro e
Baterias, constituem o Grupo do Douro. Suprajacente a essas formações assenta, geralmente em
discordância, a Formação de Vale de Bojas que assinala a transição para as formações do Ordovícico 2.

3.3 O JAZIGO
O Jazigo de Ouro de Numão encontra-se instalado nas formações metassedimentares do Grupo do
Douro e ocorre associado a um sistema de falhas preenchidas com filões de quartzo e riodacit os
(Figura 8 e Figura 9).
Os filões de riodacitos possuem textura aplítica e são concordantes com a xistosidade dominante do
“Complexo Xisto-Grauváquico”. Os filões de quartzo, ricos em turmalina, apresentam-se dobrados e
fortemente “boudinados”. Relacionados com os granitos pós-tectónicos, existe outra rede de filões de
quartzo, aplitos e pegmatitos, que intersectam os vários corpos graníticos.
Dos trabalhos de prospeção realizados, designadamente através das sondagens realizadas, foi possível
intersetar as estruturas mineralizadas em ouro (Figura 9). Como exemplo de mineralizações em ouro
com concentrações mais elevadas, indicam-se as seguintes:

1
2



7,1 m @ 10,4 g/t de ouro a partir dos 61,8 m na sondagem SN013;



9,0 m @ 7,9 g/t de ouro a partir dos 154,8 m, incluindo 2,0 m @ 20,7 g/t de ouro a partir dos
154,85 m e 3,0 m @ 9,8 g/t de ouro a partir dos 159,8 m, 3,0 m @ 4,2 g/t de ouro a partir dos
168,4 m e 4,0 m @ 4,7 g/t de ouro a partir dos 209,2m na sondagem SN002;



15,3 m @ 4,8 g/t de ouro da partir dos 76,7 m, incluindo 6,0 m @ 5,5 g/t de ouro a partir dos
76,7 m e 1,7 m @ 19,9 g/t de ouro a partir dos 90,3 m na sondagem SN003.

Ferreira da Silva, et. al., 1989.
Ferreira, et. al., 1989; Dias, et. al., 2013.
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N

Topografia
Veios de quartzo com arsenopirite e ouro
Riodacitos com arsenopirite e ouro
Fonte: Modelação tridimensional fornecida pela Minaport.

Figura 8– Esquema tridimensional do sistema de falhas com filões de quartzo e riodacitos .
A análise petrográfica realizada no Laboratório do LNEG sobre 10 amostras de testemunhos de
sondagens revelou as seguintes características principais:


Metapelitos (rocha encaixante) constituídos por quartzo, mica branca, epídoto e óxidos de titânio;



Filitos (rocha encaixante) constituídos por quartzo, mica branca, turmalina, óxidos de titânio e
arsenopirite;



Metagrauvaques (rocha encaixante) constituídos por mica branca, quartzo, biotite, turmalina,
zircão, arsenopirite, calcopirite e óxidos de titânio;



Mineralização em veios de quartzo: constituídos por quartzo, arsenopirite, pirite, scheelite,
calcopirite, esfalerite, bismuto, bismutinite, turmalina, ouro/electrum, berilo e carbonatos. O
quartzo encontra-se fraturado e preenchido por feldspatos potássicos alterados, arsenopirite e
carbonatos. Foi também observado ouro nativo inserido na arsenopirite;



Mineralização em riodacitos (rocha quartzo-feldspática): constituídos por quartzo, feldspatos, mica
branca, carbonatos, epídoto, biotite, esfena, zircão e arsenopirite. As estruturas quartzosas
mineralizadas são constituídas por quartzo, arsenopirite, feldspato potássico, clorite, fluorite,
bismuto, bismutinite, ouro, epídoto e carbonatos. O ouro nativo ocorre (i) dentro da arsenopirite,
(ii) isolado em torno da arsenopirite associada com minerais de Bi ou (iii) associado a minerais de
Bi com crescimentos de fluorite e clorite;

E.173060.01.001.aa
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Alteração hidrotermal nas estruturas mineralizadas marcada por silicificação, feldspatização,
moscovitização, cloritização, sericitização e carbonatização;



Metamorfismo de baixo grau na zona dos xistos verdes – clorite;



Forte relação entre a cloritização e a mineralização em ouro;



As concentrações mais elevadas em ouro estão relacionadas com a presença de feldspatos
potássicos ou com a cloritização.

Fonte: Minaport.

Figura 9– Localização das sondagens e indicação da mineralização em ouro.
.
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Figura 10 – Enquadramento geológico regional.
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Fonte: Minaport.

Figura 11– Mapa do sistema de falhas com filões de quartzo e riodacitos.
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3.4 TRABALHOS DE PROSPEÇÃO E PESQUISA
Os trabalhos de prospeção e pesquisa realizados na área de concessão podem ser resumidos da
seguinte forma:


Planeamento e Compilação de Dados – Compilação dos dados geológicos e mineiros resultantes
da atividade mineira de antigas minas da região ou da prospeção e pesquisa de antigas áreas de
concessão (SFM, BRGM, Consórcio SPE-SEREM e AGC – Minas de Portugal, Lda.);



Reconhecimento geológico de campo em duas áreas-alvo selecionadas, perfazendo um total de
aproximadamente 4,7 km2;



Realização de sanjas – Realização de 7 trincheiras (total de 70 metros) para reconhecimento de
geológico-estrutural na denominada “Cabeço do Lobo”;



Litogeoquímica – Foram colhidas 17 amostras numa área localizada na encosta Sul do “Cabeço do
Lobo”, cerca de 1 km para Nordeste da localidade de Seixas. As amostras foram submetidas a
análise geoquímica multi-elementar;



Cartografia geológico-mineira, à escala 1/10 000), da totalidade da área de concessão, tendo por
base os elementos da compilação geológica e mineira e os elementos resultantes da prospeção
realizada em projetos anteriores;



Prospeção Geofísica – Foram realizados na totalidade 10 trabalhos de prospeção geofísica, mais
concretamente 5 trabalhos de Polarização Induzida (IP), num total de 37 perfis IP, com extensão
global de 46,54 km, 1 trabalho de Magnetometria, num total de 18 perfis, com uma extensão global
de 28,14 km, 1 trabalho de Gravimetria, num total de 4 perfis (168 estações de medição) com uma
extensão global de 6,8 km, 2 sondagens elétricas verticais: SEV1 e SEV2, 1 trabalho de
medição/registo de “Logging” Acústico de Alta Resolução (200 metros de “logging acústico”) na
sondagem SN14;



Sondagens Mecânicas – Foram realizadas 19 sondagens à rotação com recuperação integral de
testemunho, perfazendo um total de 5566,65 m de furação: SN01 (264,15 m); SN02 (224,20 m);
SN03 (174,00 m); SN04 (152,50 m); SN05 (150,20 m); SN06 (332,00 m); SN07 (253,00 m); SN08
(242,85 m); SN09 (350,00 m); SN10 (265,80 m); SN11 (201,00 m); SN12 (228,00 m);
SN13 (374,00 m); SN14 (310,70 m); SN15 (585,40 m); SN16 (545,70 m); SN17 (302,35 m);
SN18 (300,00 m); SN19 (309,00 m);



Análises geoquímicas multi-elementares de 1001 amostras de testemunhos de sondagem;



Geoquímica de Solos – Realização de 18 linhas/perfis de amostragem de solos, numa área
equivalente a 4,76 km 2 (2,8 km cada perfil; 50,4 km de extensão total), com um espaçamento de
amostragem de 100 metros. Foram colhidas 490 amostras, as quais foram analisadas, para
geoquímica multi-elementar;



Estudo/Avaliação Geológico-Mineira – Foi efetuado um estudo geológico-mineiro da área da
concessão, integrando toda a informação disponível;



Realização de cartografia geológico-estrutural (litologias + estruturas), à escala 1:5000, na
área-sector de “Cabeço do Lobo” (equivalente a 4,76 km 2);
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Criação de bases de dados, incluindo as localizações dos trabalhos de prospeção realizados
(sondagens, trincheiras, amostragem de solos e trabalhos de geofísica de superfície), em formato
digital;



Avaliação de recursos minerais auríferos (ouro), considerando toda a informação geológico -minera
existente.

No âmbito dos trabalhos de Exploração Experimental estão em realização os seguintes trabalhos de
prospeção e pesquisa, no sentido de complementar a caracterização geológica do Jazigo de Ouro do
Numão. A galeria em execução, será aproveitada para a realização de levantamentos geológicos
complementares, sondagens em subterrâneo e para colheita de amostras. Assim, prevê-se a realização
dos seguintes trabalhos:


Levantamento geológico-estrutural de todos os trabalhos a desenvolver em subterrâneo (galeria,
travessas e desmontes);



Realização de sondagens a partir da galeria e travessas a construir, no sentido de avaliar o
desenvolvimento das estruturas mineralizadas;



Colheita de amostras nas estruturas mineralizadas a intersectar e nos testemunhos das
sondagens.



As sondagens a realizar serão definidas à medida que as estruturas mineralizadas venham a ser
intersectadas, prevendo-se a realização de 3 a 4 sondagens por estrutura (disposta em leque)
com comprimentos ente os 50 e aos 100 m.
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4. CARATERIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE EXPLORAÇÃO
4.1 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Na atividade mineira, a fase de funcionamento (extração e processamento) assemelha-se mais à fase
de construção de uma infraestrutura civil (estradas, túneis) que à respetiva fase de funcionamento, tanto
pela tipologia das ações, como pelo carácter dinâmico da atividade de exploração e pela variabilidade e
fatores inesperados decorrentes da geologia.
As unidades de indústria extrativa são assim peculiares e únicas nos elementos de projeto que as
norteiam e regulam. De facto, podem ser elaborados projetos de execução para os sistemas de apoio e
suporte à atividade, nomeadamente as instalações (edifícios), fornecimento de energia (eletricidade,
combustível), fornecimento de água, iluminação, acessos ou outros.
Contudo, o licenciamento específico na atividade mineira não se materializa com projetos mas sim com
planos. É o reconhecimento que a variabilidade dos fatores que interferem com a produção não permite
um grau de detalhe compatível com um projeto de execução de uma estrutura civil.
O projeto (ou Plano de Lavra) será elaborado de acordo com o exigido pela Lei n.º 54/2015, de 22 de
junho, e pelo Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março 1, e irá incluir os seguintes documentos técnicos:


Enquadramento;



Plano de Lavra



Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos;



Plano de Segurança e Saúde



Outros.

O Plano de Lavra, a elaborar em fase de Projeto de Execução, será dividido nas várias partes
apresentadas, correspondentes, essencialmente, aos principais planos que o compõem. O principal
conteúdo de cada uma das partes será o seguinte:
I. ENQUADRAMENTO


Âmbito e objetivos do Plano de Lavra.



Apresentação do proponente.



Características gerais e objetivos do empreendimento.



Localização, acessos à área da mina e cadastro dos terrenos envolvidos.

Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na Lei n.º 54/2015, de 22
de junho.
1
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II. PLANO DE LAVRA


Caracterização do depósito mineral, envolvendo a geologia regional e local, bem como a descrição
específica do jazigo mineral, baseados na bibliografia disponível e nos trabalhos de prospeção e
pesquisa desenvolvidos, culminando numa avaliação prévia de recursos.



Definição da tipologia de exploração, neste caso uma exploração em subterrâneo, e dos meios
mecânicos e humanos a afetar.



Configuração da escavação em subterrâneo, designadamente das galerias, rampas, poços, etc.



Com base nos dados do ponto anterior serão estimadas as reservas da mina e o seu tempo de
vida útil, tendo em conta a produção pretendida.



Apresentação das características e das quantidades previstas de minério, estéril, rejeitado e
concentrado.



Zonamento da área afeta à mina com as diferentes tipologias de utilização e as respetivas áreas
(parqueamento de produtos, depósitos temporários/definitivos de estéreis e/ou rejeitados, acessos
internos, instalações de apoio, entre outras).



Faseamento da exploração, em função das alternativas que se afigurem mais viáveis, e descrição
do ciclo de produção preconizado com as operações preparatórias necessárias.



Descrição do método de desmonte, de remoção e transporte do material desmontado, bem como
as fases principais do sistema de tratamento e beneficiação do minério (métodos de
pré-processamento e de processamento a utilizar, principais tipos de equipamentos e o fluxograma
do tratamento).



Gestão de acessos (traçado e principais características técnicas).



Indicação do sistema de fornecimento de água, de energia e combustível, de ventilação das
galerias e de drenagem e esgoto (efluente da mina e outros).



Indicação das instalações auxiliares anexas, nomeadamente a lavaria e as instalações sociais e
de apoio, e apresentação das áreas de localização do parque de produtos, acessos e instalações
de resíduos.



Solução para expedição do concentrado e outros materiais.



Apresentação das ações de desmantelamento das instalações, incluindo os métodos de
demolição, o destino das instalações, dos equipamentos, dos materiais e dos recursos humanos, e
dos acessos a eliminar e a manter.



Faseamento das operações e orçamento estimado.



Trabalhos de monitorização a desenvolver.



Principais riscos e proposta de medidas de prevenção associados às ações de desativação,
incluindo sinalização, equipamentos de proteção individual, meios de emergência e primeiro s
socorros e instalações de higiene.



Descrição da solução de recuperação paisagística, incluindo a modelação do terreno, a drenagem
e a aplicação de terra vegetal.



Tipologias de revestimento vegetal a utilizar com recurso a espécies vegetais autóctones.



Apresentação das atividades de manutenção e conservação, da calendarização das atividades de
recuperação e do orçamento preliminar dos trabalhos de recuperação paisagística, tendo em conta
as tipologias de recuperação definidas e os locais de aplicação.
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III. PLANO DE ATERRO E DE GESTÃO DE RESÍDUOS
A gestão de resíduos irá cumprir o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, e o seu conteúdo será o seguinte:


Linhas gerais da estratégia de gestão dos resíduos.



Caracterização geral da geologia e hidrogeologia da área, porquanto poderão afetar as estratégias
de gestão dos resíduos.



Caracterização dos resíduos mineiros quanto à sua origem, natureza, comportamento e
constituição química.



Necessidade de depósitos temporários de resíduos, a sua gestão e faseamento.



Alternativas de tipologia de eliminação e valorização (recuperação paisagística) de resíduos
(barragem, aterro, deposição nos vazios de escavação e/ou outros) e de localização.



Classificação das instalações de resíduos a criar, ao abrigo do diploma que enquadra a gestão de
resíduos mineiros, e cumprimento dos requisitos legais associados às classificações obtidas.



Faseamento proposto para cada uma das soluções de eliminação e principais medidas de
estabilidade, incluindo os estudos complementares necessários na fase de projeto de execução.



Descrição dos acessos, sistemas de drenagem, metodologia de encerramento das instalações de
resíduos em função da classificação.



Proposta da solução de reabilitação da área afeta a estas instalações, das medidas destinadas ao
pós-encerramento das instalações e do plano de monitorização que permita acompanhar a
evolução da qualidade dos solos subjacentes e circundantes e definir medidas corretiv as a
implementar em caso de alteração dos dados de referência.
IV. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

O Plano de Segurança e Saúde dará cumprimento ao Decreto-Lei n.º 162/90, de 6 de março, ao
Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro, bem como à restante legislação aplicável em matéria de
segurança e saúde no trabalho, e o seu conteúdo será o seguinte:


Apresentação da política da empresa, dos objetivos, da organização dos serviços de segurança e
saúde, e dos sistemas de comunicação interna e de coordenação e coope ração entre os vários
intervenientes.



Avaliação de riscos e apresentação de medidas preventivas.



Definição dos planos de prevenção, ao nível da sinalização e circulação, proteção coletiva,
proteção individual, manutenção dos equipamentos, saúde dos trabalhadores, serviços de
segurança e saúde no trabalho, acompanhamento da sinistralidade, informação e formação dos
trabalhadores, visitantes e auditorias internas.



Apresentação do plano de emergência, contendo a descrição dos meios de combate a incêndios,
primeiros socorros, socorristas e equipas de emergência e assistência médica.
V. OUTROS



Calendarização das atividades.
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Peças desenhadas que, atendendo ao objetivo e grau de detalhe, terá uma escala de trabalho
inferior a 1/10 000 para as peças de enquadramento da mina, e superior a 1/5000 para peças
específicas de implantação das estruturas e para a definição de soluções de projeto.



Estudo de pré-viabilidade da mina.



Bibliografia.



Documentação diversa.

4.2 PLANO DE LAVRA
4.2.1. Zonamento da área da mina
A área de concessão onde será instalada a Mina do Numão pode ser dividida em várias zonas, de
acordo com a sua aptidão tendo em conta os estudos já realizados, tal como se apresenta na Figura 12.
As diversas zonas apresentadas nas figuras anteriores possuem as áreas indicadas no Quadro 2. De
referir que grande parte da área de concessão não será ocupada com trabalhos mineiros no âmbito
deste Projeto, embora os trabalhos de prospeção e pesquisa tenham revelado a presença de potenciais
zonas de exploração futuras que carecem de trabalhos complementares de caracterização.
Quadro 2 – Zonamento da área de concessão.
ZONAS

ÁREA [m2]

Área do Plano de Lavra

510.000

Exploração subterrânea

280.000

Instalações sociais e de apoio à exploração

40.000

Lavaria e instalações sociais e de apoio

5.000

Instalação de resíduos (escombreira)

45.400

Instalação de resíduos (aterro de rejeitados)

14.200

Bacias de armazenamento de águas

6.400

4.2.2. Estimativa de reservas e período de atividade
Do conhecimento geológico é possível constatar que o jazigo mineral garante, desde já, a viabilidade
económica da mina. Os estudos realizados permitiram avaliar em cerca 2 milhões toneladas de recursos
com 3 g/t de Au, existindo zonas do jazigo mais ricas. Perspetiva-se que estes recursos possam ser
transformados em reservas, podendo ser incrementados, em função dos trabalhos de prospeção e
pesquisa que estão a ser realizados na área de concessão.
O sistema de tratamento e beneficiação que se pretende instalar na área da mina irá possuir uma
capacidade para processar anualmente cerca de 400.000 toneladas, prevendo-se que em média
processe cerca de 280.000 t/ano o que perspetiva um horizonte temporal de aproximadamente 7 anos
para a exploração total dos recursos já identificados.
Considerando um período inicial de 1 anos para instalação das infraestruturas e de 2 anos para
encerramento, o tempo total de vida da mina deverá rondar os 10 anos.
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Figura 12 – Zonamento da área da mina sobre Carta Militar.
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Figura 13– Zonamento da área da mina sobre fotografia aérea.
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4.2.3. Metodologia de exploração e recuperação paisagística
4.2.3.1. Ciclo de produção
Os principais objetivos envolvidos na seleção do método de desmonte a implementar no desmonte na
Mina do Numão devem ser relacionados com aspetos relevantes de ordem técnica, económica e
ambiental do empreendimento. Em essência, o método eleito deverá:
a) Ser seguro e conducente a proporcionar condições ambientais adequadas para todos os
trabalhadores.
b) Minimizar todos os impactes causados ao ambiente, não só subterrâneo mas também à
superfície.
c) Manter condições de estabilidade adequadas durante toda a vida útil do projeto.
d) Assegurar a máxima recuperação de minério, com uma taxa mínima de diluição.
e) O método de desmonte deve ser flexível para se adaptar às diversas condições geológicas
prevalecentes em subterrâneo e também à infraestrutura disponível.
f) Deverá ainda permitir atingir a máxima produtividade possível, reduzindo, consequentemente, o
custo unitário de produção.
g) Nestas diversas oportunidades de estudos de otimização seriam incorporados os dados
geomecânicos obtidos após a caracterização laboratorial já realizada, cujos resultados apoiam a
quantificação dos processos necessários para a procura dos métodos de desmonte mais
apropriados às características da futura mina.
Durante as atividade de exploração as principais operações a realizar apresentam -se no esquema da
Figura 14. A colheita de amostras para análise será efetuada em contínuo para permitir o planeamento
dos trabalhos de desmonte.
No ciclo de abertura da galeria, é utilizado um Jumbo para a perfuração, seguindo-se a operação de
carregamento dos explosivos e escorvamento. Após a detonação é necessário reservar um período sem
atividade para ventilação de gases e poeiras.
Após o período de espera para ventilação, dois mineiros voltam ao local para inspeção, saneamento e
rega do material desmontado. Será inspecionada a integridade do teto e hasteais para definir eventuais
medidas adicionais de segurança para suporte e sustentação das frentes, com ancoragens ou projeção
de betão. Dependendo da distância à saída, a rocha resultante do desmonte será recolhida e
transportada até à superfície por LHDs - “Load Haul and Dump” ou dumper de mina, para a área da
escombreira (estéril) ou instalação de ensaios de beneficiação (minério)
Tanto para as galerias como para as travessas e câmaras, uma vez feita a limpeza e saneamento,
serão instalados os sistemas de ventilação, tubos de ar comprimido e água, sempre que necessário.
Refira-se que, em paralelo, decorrerão as ações de depósito dos estéreis, beneficiação do minério,
depósito de rejeitados, bem como as restantes operações de gestão de águas, combustíveis, energia,
etc.
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PERFURAÇÃO

Realização dos furos para
colocação dos explosivos

CARREGAMENTO E DETONAÇÃO

Carregamento dos explosivos nos
furos e posterior detonação

Remoção do material desmontado
para o exterior (instalação de
resíduos ou instalação de ensaios de
beneficiação)

REMOÇÃO

Amostragem por colheita de
amostras das frentes de desmonte

Figura 14- Esquema com as operações principais de exploração experimental.

4.2.3.2. Operações preparatórias
As ações de desmonte planeadas para o depósito mineral em causa serão precedidas por um conjunto
de operações preparatórias que visam garantir os parâmetros de segurança, de economia, de bom
aproveitamento do recurso mineral e de proteção ambiental.
Essas atividades englobam a desmatação, a decapagem das zonas a ocupar, a traçagem e melhoria de
acessos para servir os trabalhos mineiros, a construção da lavaria, das instalaçõe s de resíduos
mineiros, das instalações sociais e de apoio, e dos diversos sistemas de abastecimento e escoamento,
entre outros.
Como operações preparatórias ter-se-á também a instalação das redes de eletricidade, de
comunicações, de água, de iluminação, de ar comprimido e de ventilação e de drenagem da mina.
Serão também promovidas a instalação da vedação, da sinalização e dos equipamentos de segurança,
de emergência e de combate a incêndios.
A preparação das áreas para construção será precedida pela decapagem dos solos e pela recuperação
da terra vegetal existente. Essa terra vegetal, que constitui um produto a utilizar na recuperação das
áreas intervencionadas, será armazenada em pargas nos limites da área de escavação. A maior parte
das operações preparatórias iniciais serão realizadas, previsivelmente, no primeiro ano da mina, ou
seja, durante a fase de instalação. Após este período as operações preparatórias serão integradas no
ciclo de produção da unidade extrativa.

4.2.3.3. Método de desmonte
As operações principais que compõem o método de desmonte utilizado para a exploração do depósito
mineral e que possibilitam o arranque da rocha, encontram-se descritas no Quadro 3.
Para desmontar a rocha com aplicação de explosivos é necessário dimensionar os diagramas de fogo a
utilizar. Neste âmbito serão definidos diagramas de fogo para os avanços na exploração em
subterrâneo.
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Quadro 3 – Operações principais de desmonte.
OPERAÇÕES PRINCIPAIS
1. PERFURAÇÃO

2. CARREGAMENTO

3. DETONAÇÃO

4. REMOÇÃO

Fragmentação localizada da
rocha, através de
equipamento de perfuração
para colocação de
explosivos

Colocação do explosivo no
interior dos furos

Detonação do explosivo e
consequente desmonte do
maciço rochoso

Remoção do material
desmontado, com recurso a
equipamentos de
carregamento e transporte

A exploração em subterrâneo será realizada pelo método subníveis abertos (Sublevel stoping). Trata-se
de um processo de extração mineira adequado para jazidas inclinadas ou sub -verticais existentes em
maciços rochosos competentes que requerem pouco suporte artificial nas cavidades. É caracterizado
por exigir trabalhos de preparação e traçagem intensos (poços, chaminés, galerias e travessas), que
podem ser realizados no próprio corpo de minério, gerando volumes aproveitáveis das reservas. O
minério fragmentado após o desmonte com explosivos feito em cavidades previamente submetidas a
perfurações radiais alongadas (em forma de leque) é movimentado por gravidade para funis situados na
sua base, que subsequentemente alimentam sistemas de transporte horizontal, facilmente ligados ao
exterior (Figura 15 e Figura 16).
Nos casos em que o minério ocorra em massa (concentração de filões), poderá ser utilizad o o método
de câmaras e pilares ou outro que permita um desmonte mais eficiente.
Os diagramas de fogo serão definidos no Plano de Lavra a elaborar em fase de Projeto de Execução.
Os principais parâmetros a utilizar no dimensionamento dos diagramas de fogo serão os que se
apresentam no Quadro 4.

Figura 15 – Perspetiva 3-D do método de lavra geral “sublevel stoping”.
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Figura 16– Perspetiva 3-D do método de lavra por “sublevel stoping” com um piso.
Quadro 4 – Principais parâmetros para o dimensionamento do diagrama de fogo.
PARÂMETROS
Tipo de rocha
Densidade da rocha in situ (maciço)
Altura dos Desmontes subterrâneos
Tipo de explosivo
Produção [t/ano]

O equipamento de perfuração que irá permitir realizar os furos onde será colocado o explosivo será
similar ao que se apresenta na Figura 17. O explosivo será carregado nos furos manualmente.

Figura 17 – Tipologia de equipamento a utilizar na operação de perfuração.

4.2.3.4. Configuração de escavação
A exploração em subterrâneo poderá ser desenvolvida até uma profundidade da ordem dos 150 m, por
sucessivos níveis de escavação. As galerias terão uma altura de 4 m e uma largura de 5 m,
aproximadamente. As câmaras de exploração terão uma dimensão adequada às carac terísticas
geomecânicas do maciço rochoso envolvido.

30

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

E.173060.01.001.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MINA DO NUMÃO

4.2.3.5. Faseamento da exploração e da recuperação paisagística
No caso da exploração em subterrâneo, serão utilizados os estéreis para enchimento dos vazios de
escavação, no sentido de assegurar a estabilização da escavação e a reabilitação do espaço.
À superfície, será implementada uma recuperação paisagística em todos os espaços afetados, repondo se no essencial as características da envolvente.

4.2.4. Remoção e transporte
Após o desmonte com explosivos, e perante a autorização de retoma dos trabalhos, os materiais
desmontados serão carregados por LHDs - “Load Haul and Dump”, sendo transportado para a lavaria
via rampa principal e acessos internos.
Na Figura 18 apresentam-se, a título de exemplo, imagens de um equipamento similar ao que se prevê
utilizar nos trabalhos de remoção/carregamento e transporte

Figura 18 – Imagem exemplificativa de um LHD a utilizar nas operações de remoção e transporte do
minério.

4.2.5. Tratamento e beneficiação
O tratamento e beneficiação do minério será realizado numa lavaria a instalar na área da mina, para a
produção de concentrado de ouro.
A lavaria (para o tratamento e beneficiação do ouro) será constituída por um circuito de concentração
constituído por várias operações que se resumem do seguinte modo:


Operação de fragmentação e moagem do material;



Separação gravítica em espirais e mesas vibratórias para separação do ouro dos restantes
minerais, devido à sua maior densidade;



Flutuação para recuperação de Au;



Desidratação em espessador e filtro prensa para retirada da água e obtenção de um concentrado
de Au.

Do processo de concentração irá resultar a produção de rejeitados que serão encaminhados para uma
instalação de resíduos a criar junto à lavaria. Prevê-se a necessidade de proceder à retirada da água
utilizada no processo de concentração e conversão, através de um sistema de filtro prensa ou
semelhante, previamente à sua deposição na instalação de resíduos.
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De referir que a lavaria será alvo de licenciamento específico, sendo nesse momento elaborado um
projeto próprio de modo a dar cumprimento às exigências do Sistema da Indústria Responsável (SIR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11
de maio.

4.2.6. Operações auxiliares
4.2.6.1. Fornecimento de água
A mina do Numão irá necessitar de fornecimento de água para o tratamento do minério na lavaria, para
as instalações sociais e de apoio, para a rega de acessos e para as atividades de recuperação
paisagística da mina (rega das plantas).
O fornecimento de água para as diversas atividades da mina ainda não se encontra totalmente definido
devido à informação disponível em termos hidrogeológicos. Contudo, existem várias alternativas em
estudo, sendo a solução final apresentada no Projeto de Execução. As alternativas em estudo são
captações próprias (um furo já existente), água da mina, rede de abastecimento público e águas
pluviais, previsivelmente, o fornecimento de água à mina será realizado através da combinação de
várias fontes.
A água para uso doméstico (a utilizar nas instalações de apoio) será fornecida pela rede pública. A água
para consumo humano será fornecida engarrafada.
O sistema de circulação de água na lavaria funcionará em circuito fechado e prevê -se a recuperação
das águas através da desidratação dos rejeitados, culminando num reaproveitamento global
significativo.

4.2.6.2. Sistemas de drenagem e esgoto
Os sistemas de drenagem serão compostos por valas de escoamento para águas pluviais a construir na
lateral de rampas e acessos.
No atravessamento de caminhos, sempre que se justifique, serão utilizadas manilhas ou tubagens para
encaminhamento da água.
Caso se justifique, as águas serão encaminhadas para bacias de decantação e/ou para Estações de
Tratamento de Águas Mineiras (ETAM), sendo depois incorporadas no sistema de beneficiação do
minério. No caso de existirem excedentes, as águas devolvidas para o sistema de drenagem natural
com a qualidade exigida por lei.
No caso da exploração em subterrâneo haverá necessidade de criar sistemas de bombagem para
retirada da água do fundo da mina. Essa água será encaminhada para a ETAM, antes da sua
incorporação no sistema de beneficiação do minério ou descarga no sistema de drenagem natural. De
referir que essa água será utlizada preferencialmente no tratamento e beneficiação do minério a realizar
na lavaria.
Os esgotos domésticos das instalações sociais e de higiene (refeitório, sanitários e duches) são
conduzidos para fossas estanques, sendo regularmente esgotadas pelos Serviços Municipal izados ou
por outra entidade licenciada. Será avaliada a possibilidade de proceder ao tratamento das águas numa
Estação de Tratamento de Águas Resíduas (ETAR) ou o seu encaminhamento para o sistema de
saneamento municipal.
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4.2.6.3. Fornecimento de energia e combustível
O sistema de abastecimento de energia elétrica será assegurado por postos de transformação que irão
alimentar as instalações de apoio e de tratamento (lavaria) e a exploração subterrânea.
O abastecimento de combustível (gasóleo) aos equipamentos móveis da mina será efetuado a partir de
depósitos de combustível aéreos a instalar na zona da lavaria, com recurso a depósitos fixos de
capacidade a rondar os 20 000 L. Esses depósitos serão instalados sobre bacias de retenção e
possuirão ilhas de abastecimento com sistema de recolha de águas para separador de hidrocarbonetos.

4.2.7. Expedição
Os produtos finais (concentrado de ouro) obtidos através do tratamento e beneficiação do minério na
lavaria, serão carregados em camiões e encaminhados, por via rodoviária, para um porto marítimo a
partir do qual serão exportados. Para expedição dos produtos e subprodutos serão utilizadas as vias de
circulação já existentes.
O concentrado será transportado em granel em contentores, estimando-se uma média de 4 camiões por
dia.

4.2.8. Receção de materiais equipamentos
Na fase de construção da lavaria e restantes infraestruturas de apoio à laboração da mina será criado
um estaleiro de obra para a gestão dos trabalhos a realizar nessa fase. Todos os materiais e
equipamentos a receber nessa fase serão rececionados, preferencialmente, próximo das zonas onde
serão consumidos ou instalados. No caso de alguns materiais a consumir na fase de construção, como
sejam o cimento, gesso, telhas, tijolos, ferro, etc. poderão ser criados parques de receção temporários
até à sua aplicação em obra. Os equipamentos da lavaria, devido às suas dimensões, serão
rececionados às peças e montados nos locais previstos no projeto de instalação, à medida que a
construção civil evolui.
Na fase de exploração da mina serão rececionados materiais para as operações de concentração a
desenvolver na lavaria. Todos os materiais serão rececionados e armazenados no interior da lavaria em
local definido para o efeito. Todos o materiais serão transportados por via rodoviária até à lavaria,
através dos acessos definidos para a mina.

4.2.9. Gestão de acessos
O sistema de acessos a utilizar para a exploração é composto por um conjunto de acessos já
existentes.
No interior da mina haverá uma rede de acessos internos que poderão, eventualmente, ter que ser
pavimentados e que permitirão a circulação entre as diferentes zonas, nomeadamente, zona de
exploração (subterrâneo), instalações de resíduos, instalações de apoio e lavaria. Os acessos a utilizar
possuirão cerca de 6 m de largura útil, tendo uma inclinação máxima inferior a 5º.
Na zona de escavação subterrânea existirão caminhos internos para acesso às diferentes frentes de
desmonte. Esses acessos, maioritariamente temporários, serão determinados em função do avanço das
frentes de desmonte, de forma a otimizar as distâncias e os respetivos consumos de combustível. As
rampas entre pisos no interior da escavação, possuirão inclinações na ordem de 6º, tendo zonas
(escapatórias) que permitem o cruzamento de veículos.
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4.2.10. Equipamentos
Os principais equipamentos de mina que se preconiza utilizar, encontram-se elencados no Quadro 5.
Quadro 5 – Equipamentos móveis a afetar à mina.
EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

Jumbos

3a4

Pás Carregadoras (2 a 3 m3)

3

LHD (5 a 10 ton)

3

Robot de Projeção de Betão

1

Perfuradora (Rock)

1

Perfuradora de Sondagens

1

Multifunções (Plataforma de Elevação)

1

Mini-Giratória, com martelo e braço de perfuração

1

Compressor Eléctrico (fixo)

1

Compressor a Diesel (móvel)

1

1 PT – 1275 kVA tendo capacidade para poder
debitar 2550 Kva

1

Gerador de 290 Kva

1

Gerador de 75 Kva

1

Ventiladores Zintron 16 Kva

2

Ventilador 11 Kva

2

Bombas submersíveis de águas e lamas

6 a 10

Escavadora Giratória

1

Retroescavadora

1

Camião caixa aberta (12 m3)

1

4 a 5 carrinhas 4x4

5

1 Máquina de Swelex

1

Outros

Outros
1

Na fase de elaboração do Projeto de Execução poderão ser preconizados equipamentos que
apresentem melhores desempenhos no cumprimento das tarefas previstas. Refere -se, ainda, que está
prevista a substituição dos equipamentos móveis, à medida que se tornem obsoletos, uma vez que a
natural evolução tecnológica dos equipamentos e o seu estado de conservação reduzirá, entre outras,
as emissões gasosas e de ruído, com claras vantagens em termos ambie ntais.
Alguns destes equipamentos já existem no local, devido aos ensaios do desmonte experimental.
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4.2.11. Recursos humanos
A mina possuirá um conjunto de recursos humanos para permitir a extração do minério e o seu
tratamento na lavaria que se distribuem pelos seguintes setores da mina:


Direção e logística: Direção da Mina, Departamento Administrativo e Financeiro, Planeamento,
Laboratório, Refeitório, Vestiários e Balneários.



Mina: Extração, Transporte de Minério, Transporte e Deposição de Estéril.



Tratamento: Lavaria, Postos de Transformação, Instalações de Resíduos Mineiros.



Manutenção: Oficinas, Abastecimento de Combustíveis e Lubrificantes, Armazéns.



Apoio, Segurança e Ambiente: Serviços de Segurança e Saúde, Serviços de Ambiente, Unidade
de Bombeiros, Posto Médico, Recuperação Paisagística, Vigilância.

Estima-se que sejam necessários cerca de 100 trabalhadores para a laboração da mina na sua
capacidade máxima. Durante a fase de construção da lavaria estima-se que sejam necessários cerca de
30 trabalhadores.
Os trabalhos de exploração (extração de recurso mineral) decorrerão em contínuo (24h/dia), durante os
dias úteis, com paragens aos Sábados e Domingos.
Os trabalhos de beneficiação na lavaria decorrerão em contínuo (24h/dia), durante todo o ano, com
paragens apenas aos Domingos. A expedição de produtos irá decorrer nos dias úteis, no período diurno
(entre as 8 e as 20 h).
A exploração da mina e a lavaria serão apoiadas ainda por um conjunto de especialistas técnicos
externos que garantem um acompanhamento adequado dos trabalhos a vários níveis, contribuindo para
a otimização dos processos de exploração e tratamento e para a garantia de condições de segurança
na mina e para o controlo ambiental.
Refira-se que, no âmbito da exploração experimental em curso, existem já trabalhadores no local.
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4.2.12. Instalações auxiliares anexas
4.2.12.1. Instalações sociais e de apoio
As principais instalações sociais e de apoio a instalar na mina encontram -se listadas e descritas no
Quadro 6.
Quadro 6 – Características das principais instalações sociais e de apoio.
TIPO DE UTILIZAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

CONSTRUÇÃO

Portaria
(e báscula)

Instalações na entrada da
mina

Controlo de entradas e saídas na mina

Parque de
estacionamento

No exterior do edifício público
e administrativo

Parque de automóveis e outras viaturas de
visitantes e dos funcionários

E CARACTERÍSTICAS

Edifício administrativo e
escritórios

Gestão administrativa da mina

Refeitório

Refeições

Vestiários e balneários
Sanitários

Instalações de alvenaria na
área da lavaria e da zona de
escavação

Mudança de roupa e duche
Lavagem de mãos e necessidades fisiológicas

Posto Médico

Prestar os primeiros socorros em caso de acidente
e local onde o médico da mina deverá realizar os
exames médicos

Laboratório

Realização dos ensaios ao minério e produtos para
controlo do processo

Unidade de combate a
incêndios

Atuar em caso de incêndio

Oficina

Instalações em contentor na
área da lavaria

Realização de reparações mecânicas, elétricas e
trabalhos de serralharia, bem como proceder à
lavagem dos equipamentos móveis

Armazéns

Armazém de consumíveis da mina, incluindo óleos
e lubrificantes

Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR)

Tratamento das águas residuais

Estação de Tratamento de
Águas Mineiras (ETAM)
Depósito de combustível

36

Junto às bacias
Tratamento das águas da mina
Depósito de superfície

Armazenamento do combustível necessário para os
equipamentos móveis
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4.2.12.2. Lavaria
A lavaria será assente em fundações de betão armado, construída através de coberturas pré-fabricadas
fixadas em postes e vigas de aço e instalada nas áreas definidas para o efeito ( Figura 12).
O circuito geral do processo de beneficiação é apresentado na Figura 19.

Figura 19– Fluxograma geral do circuito da lavaria.

4.2.13. Desativação
No final da exploração e à medida que se finaliza a lavra e a recuperação paisagística da mina será
necessário proceder a diversos processos de desativação de infraestruturas, de equipament os e de
pessoal.
As infraestruturas mineiras, tais como a lavaria, oficinas, fossas, instalações elétricas devem ser
desmanteladas ou demolidas. Os materiais passíveis de ser reutilizados devem ser vendidos ou
removidos da área da mina, os resíduos resultantes das demolições serão encaminhados para uma
central de triagem ou para um aterro de resíduos.
As instalações sociais e de apoio, constituídas por edifícios, uma vez que estarão integrados na
paisagem, poderão ter outros usos. No caso de tal não acontecer, serão igualmente demolidos e
removidos.
Os equipamentos móveis e fixos, incluindo os equipamentos da lavaria e depósitos de combustível
devem ser vendidos ou encaminhados para outra instalação pertencente à empresa.
Em todas as atividades de desmantelamento serão destacados funcionários da empresa e especialistas
externos.
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4.2.14. Recuperação paisagística
A implantação de uma unidade extrativa numa determinada área implica, invariavelmente, alterações
mais ou menos significativas no seu ambiente. Com a implementação das medidas de recuperação
paisagística pretende-se dar uma resolução técnica dos problemas levantados pela concretização dessa
atividade e, ao mesmo tempo, minimizar as consequências decorrentes da sua laboração e desativação.
Dentro do quadro de ações a realizar, existem alguns que se destacam por intervirem mais diretamente
na atenção de um observador. Tal é o caso, por exemplo, da remoção de terra vegetal e da desmatação
necessárias à implantação das infraestruturas de apoio à exploração, dos at erros, da escavação e da
abertura de novos acessos. Nessa perspetiva, as medidas de recuperação paisagística passam pelo
cumprimento de objetivos paisagísticos de caráter geral, estéticos e técnico -económicos. Além disso, é
necessário não só procurar que a intervenção conduza a uma menor degradação do sistema natural,
mas também providenciar a sua evolução e estabilização, através da escolha de soluções que
restabeleçam o equilíbrio da paisagem intervencionada. Sob o ponto de vista biofísico, o revestimento
vegetal deverá obedecer às regras gerais ditadas pela paisagem envolvente, adotando vegetação
autóctone.
De um modo geral, a solução de recuperação paisagística, irá contemplar a modelação do terreno, a
preparação do terreno, o espalhamento de terra vegetal, as plantações de espécies arbóreas e
arbustivas tradicionais da região, bem como a instalação de um revestimento herbáceo -arbustivo, com
recurso a sementeiras, visando o restabelecimento da paisagem, sobretudo com vegetação autóctone,
bem adaptada às condições edafo-climáticas, prevendo-se uma boa adaptação inicial e poucas
exigências em manutenção futura. Isto não evitará, contudo, a necessidade de regas durante o período
estival, nos primeiros anos após a implantação.
No âmbito da recuperação paisagística as diversas tipologias de espaço e características morfológicas
serão intervencionados dando cumprimento aos seguintes objetivos principais:


Reposição da camada de solo e do coberto vegetal;



Requalificação do uso do solo no período pós-exploração mineira;



Assegurar o baixo nível de manutenção da vegetação estabelecida;



O equilíbrio e sustentabilidade, a curto prazo, do sistema resultante da recuperação paisagística.

Será proposta a constituição de uma estrutura verde composta por árvores, arbustos e h erbáceas que
irão garantir o correto enquadramento das áreas a afetar. É ainda de salientar que os diferentes estratos
vegetais (herbáceo, arbustivo e arbóreo) atuarão de um modo escalonado ao longo do tempo: as
espécies herbáceas serão as pioneiras, sendo fundamentais no revestimento imediato e proteção do
solo; as arbustivas desenvolvem-se depois contribuindo para a ligação das camadas de solo até 1 m de
profundidade e para o aumento do teor de matéria orgânica; e, por último, as árvores serão
responsáveis pela coesão das terras e pela eliminação de quantidades importantes de água
subterrânea.
Prevê-se que as atividades de recuperação paisagística se realizem após o término das operações de
exploração mineira, tendo uma duração prevista de 2 anos.
No âmbito dos trabalhos de recuperação paisagística serão efetuadas atividades de manutenção e
conservação nas áreas já recuperadas, durante o prazo de 2 anos, de modo a garantir o sucesso dos
trabalhos e o desenvolvimento das espécies vegetais.
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No caso da exploração subterrânea a reabilitação do espaço será feita apenas recorrendo ao
preenchimento dos vazios de escavação com os estéreis, no sentido de minimizar os impactes no
exterior e assegurar a estabilidade da escavação a longo prazo.

4.3 PLANO DE ATERRO E GESTÃO DE RESÍDUOS
4.3.1. Resíduos mineiros
Na exploração e tratamento do depósito mineral da mina do Numão haverá produção de resíduos
resultantes que assumem os códigos LER1 que se apresentam no Quadro 7. Esses resíduos podem ser
agrupados em duas tipologias principais:


Os resíduos (estéreis) resultantes do processo de escavação em subterrâneo (resíduos de
extração de minérios metálicos, LER 01 01 01);



Os resíduos (rejeitados) do processo de tratamento e beneficiação na lava ria (os restantes)
Quadro 7 – Resíduos mineiros gerados pela atividade de exploração.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER

Resíduos da extração de minérios metálicos

01 01 01

Rejeitados não abrangidos em 01 03 04 e 01 03 05

01 03 06

Outros resíduos contendo substâncias perigosas,
resultantes da transformação física e química de
minérios metálicos

01 03 07

Poeiras e pós não abrangidos em 01 03 07

01 03 08

DESTINO

Instalações de resíduos e aterro
nos vazios de escavação.

A gestão dos resíduos mineiros será realizada através da construção de instalações de resíduos
(escombreiras), onde os materiais serão depositados em separado (os da escavação e os da lavaria).
No caso dos resíduos da escavação (em subterrâneo) será construída uma escombreira, a Oeste do
emboquilhamento principal, para deposição dos resíduos que vão sendo produzidos, até existir espaço
em subterrâneo para os depositar. Atendendo ao empolamento que será criado com a escavação dos
materiais, estima-se que não seja possível a utilização total dos estéreis no preenchimento dos vazios
de escavação, pelo que a área definida para a escombreira servirá como área de depósito temporário
(durante a escavação) e como depósito definitivo para a quantidade de material remanescente (no final
da escavação).
No caso dos rejeitados da lavaria será utilizada uma instalação a Este do emboquilhamento, prevendose também a utilização da primeira escombreira (após preparação) para o acolhimento destes materiais .
Uma vez que o processo de tratamento e beneficiação a realizar na lavaria implica o uso de água,
prevê-se um tratamento prévio dos resíduos que consiste na sua desidratação, com reintrodução da
água novamente no circuito, no sentido de permitir a deposição dos resíduos em escombreira na forma
sólida.

1

Lista Europeia de Resíduos constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de Março.
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A gestão dos resíduos mineiros será definida no Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos que tem
como principal função promover a gestão dos estéreis e rejeitados produzidos ao longo da exploração
do depósito mineral, compatibilizando as tarefas de deposição com as atividades de lavra e de
recuperação paisagística, de modo a promover, gradualmente, o enquadramento paisagístico, ambiental
e de segurança da área intervencionada.
Esse Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos, juntamente com o Plano de Recuperação Paisagística
irá permitir:


Uma gestão racional do recurso geológico e da afetação de áreas, com a criação de tipologias de
ocupação bem definidas, que evoluirão em sintonia com o Plano de Recuperação Paisagística;



A revitalização e requalificação ambiental do espaço ocupado pela mina durante e após a
exploração;



A minimização dos impactes ambientais, através da adoção de medidas de prevenção na
exploração.

A abordagem metodológica do Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos será realizada em
consonância com os restantes estudos desenvolvidos para a mina, em particular com o Plano de Lavra,
e respeitará o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013,
de 22 de fevereiro, que regulamenta a gestão dos resíduos resultantes da prospeção, extração ,
tratamento, transformação e armazenagem de recursos minerais.
De salientar que as terras vegetais (terra fértil) resultante da decapagem serão armazenadas em pargas
com o objetivo de aplicar nos trabalhos de recuperação paisagística. Essa terra vegetal n ão se trata de
um resíduo mas antes de um produto que será guardado para garantir a existência de solo fértil para os
trabalhos de recuperação paisagística das áreas intervencionadas, sendo espalhada nas áreas
modeladas, permitindo a implantação posterior da estrutura verde (sementeiras e plantações). Pelo
exposto e atendendo à legislação vigente as pargas não constituem instalações de resíduos.
Os resíduos mineiros a gerar na exploração da mina do Numão serão na ordem de 2 000 000 m3
(estéreis e rejeitados). A gestão dos resíduos mineiros da mina será, assim, efetuada através das duas
escombreiras (instalações de resíduos) e do preenchimento dos vazios de escavação:
Tratando-se de instalações de resíduos integradas em explorações de depósitos minerais, o
licenciamento enquadra-se no disposto no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, que constitui um regime especial de
licenciamento.
A caracterização detalhada dos resíduos a produzir encontra-se em estudo e será apresentada no Plano
de Lavra a elaborar em fase de Projeto de Execução, para cada um a das fases do processo da mina.
A construção dos aterros definitivos seguirá o faseamento geral definido para os trabalhos da mina. No
final dos trabalhos de exploração todos os aterros a instalar (instalações de resíduos) e os vazios de
escavação serão alvo de atividades de desativação e de recuperação paisagística.
O encerramento dos aterros desta mina não deverá carecer de cuidados especi ais, uma vez que o
método construtivo e a inclinação máxima prevista a definir para a modelação do terreno ( inferior a 26º),
permitirá oferecer boas condições de estabilidade e segurança.
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Serão ainda cumpridas as normas de segurança e de proteção ambiental , no período de 2 anos
subsequente ao encerramento dos aterros. Deste modo, a empresa exploradora continuará as suas
atividades de manutenção, monitorização e controlo da área da mina durante o período referido de
forma a garantir as adequadas condições de segurança e enquadramento ambiental, a definir no Plano
de Lavra, e caso se venha a considerar necessário serão ainda implementadas medidas corretivas.

4.3.2. Resíduos não mineiros
Os principais resíduos não mineiros produzidos pela atividade mineira podem ser c aracterizados de
acordo com o Quadro 8.
Os resíduos não mineiros gerados pela atividade serão acondicionados em recipientes e local
apropriado, devidamente impermeabilizado, até que sejam recolhidos por operador es de gestão de
resíduos.
Os resíduos domésticos serão colocados em recipientes próprios existentes no refeitório, vestiários e
nos sanitários e serão recolhidos diariamente pelos serviços de limpeza internos e depositados nos
contentores dos serviços municipalizados. Serão instalados vários ecopontos para as frações passíveis
de recolha seletiva (embalagens, cartão e vidro) para deposição nos ecopontos municipais ou recolha
por operador de gestão de resíduos.
Quadro 8 – Principais resíduos não mineiros gerados pela atividade da mina.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER

Óleos de motores, transmissões e lubrificação

13 02 08

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas

15 01 11

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário
de proteção, contaminados por substâncias perigosas

15 02 02

Pneus usados

16 01 03

Filtros usados

16 01 07

Lamas de fossas

20 03 04

DESTINO

Operador de gestão
de resíduos licenciado

4.4 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
No que respeita à segurança e saúde serão cumpridas as determinações do Decreto-Lei nº162/90, de
22 de maio, relativo ao Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras.
Será elaborado um Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a mina que dará cumprimento ao
Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro, bem como à restante legislação aplicável em matéria de
segurança e saúde no trabalho. Este PSS será aplicado sem exceção a eventuais trabalhadores
subcontratados.
Os sistemas de proteção individual dos trabalhadores compreenderão vários equipamentos de uso
obrigatório e de uso condicionado, que estarão à disposição de todos os funcionários que operam na
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mina. Assim, todos os trabalhadores possuirão capacetes, botas e vestuário de proteção para chuva e
para sol, devendo ainda ser distribuídas luvas, óculos de proteção, auriculares e máscaras de proteção
para poeiras, a todos os trabalhadores com funções que o justifiquem.
Os sistemas de proteção coletiva a instalar deverão incluir vedações em torno de zonas perigosas,
sinalização de informação, perigo, obrigação, emergência e de trânsito.
No âmbito do sistema de gestão de segurança e saúde a implementar na mina será dada especial
importância ao acolhimento dos trabalhadores e à sua formação e sensibilização.
O sistema de segurança e saúde a implementar irá fomentar a prevenção de acidentes, tanto no que se
refere ao pessoal da mina como a terceiros.
Para responder a situações de emergência existirá um Plano de Emergência Interno (PEI) que definirá
os procedimentos de atuação em caso de emergência e estabelecerá várias equipas de atuação,
designadamente de evacuação, manutenção, primeiros socorros, combate a incêndios, entre outras.
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5. APRECIAÇÃO SUMÁRIA DE ALTERNATIVAS DO PROJETO
Na ótica industrial, uma mina pode ser vista como uma unidade de extração de depósito mineral, que
implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos, de maquinaria, e de recursos
humanos. Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria-prima que define a
localização das unidades de extração, ao contrário de outros projetos industriais onde a localização
poderá depender mais de fatores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão -de-obra.
Pela sua natureza, a exploração dos recursos geológicos encontra-se assim, à partida, condicionada
pela disponibilidade espacial e pela qualidade dos recursos. A esta restrição, natural, à sua exploração
acrescem as restrições decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas
para o território nacional.
Neste contexto, e em termos objetivos, a localização proposta é aquela que se afigura como viável,
estando o promotor do projeto disposto a assegurar a adoção de todas as medidas de proteção
ambiental que venham a ser consideradas necessárias para compatibilizar a ati vidade extrativa com a
salvaguarda da qualidade de vida das populações e a preservação do património natural.
Serão contudo avaliadas alternativas de projeto no que respeita a técnicas e processos de exploração e
desativação, incluindo faseamento dos trabalhos, e das instalações de resíduos (estéreis e rejeitados),
tendo como pressupostos os apresentados no capítulo 4.2.1 (zonamento da área da mina).
Assim, a solução a ser apresentada no projeto (Plano de Lavra) será a resultante da ponderação das
várias alternativas existentes, ao nível industrial, social, ambiental e económico.
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6. IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE IMPACTES RELACIONADOS
COM O PROJETO
6.1 ENQUADRAMENTO
A área em estudo pode ser enquadrada da forma apresentada no Quadro 9.
Quadro 9 – Enquadramento do projeto.
Localização:
Área de Projeto:
Tipologia:
Justificação do Projeto no local:

Freguesia de Freixo do Numão no concelho de Vila Nova de Foz Côa
A área de concessão de exploração com 58,4 km2, onde se procederá à
exploração de depósito minerais e à instalação de anexos,
nomeadamente lavaria e instalações sociais e de apoio com cerca de
51 ha.
Projeto de Mina em fase de projeto de execução.
Existência de jazigo de Ouro

Áreas agrícolas de vinha, de amendoeiras e de oliveira. Mato arbustivo
esparso e vegetação ruderal.
Planta de Ordenamento (Figura 20): Espaços Agrícolas ou Florestais
(Espaços Agrícolas, Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal); Recursos
PDM Vila Nova de Foz Côa
Geológicos
(Área
potencial
e
Área
de
concessão
Aviso n.º 12579/2015, de 28 de outubro, experimental);Telecomunicações (feixes hertzianos); Estrada Municipal.
Uso atual do solo:

com as alterações introduzidas pelo
Aviso (extrato) n.º 7367/2017, de 30 de
junho.
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Planta de Condicionantes (Figura 21): Domínio Hídrico (Leitos e margens de
cursos de água com largura de 10 metros, Leitos que integram a REN); REN;
RAN; Património Classificado e em vias de classificação.
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Figura 20- Extrato da Carta Ordenamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa.
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Figura 21- Extrato da Carta de Condicionantes do PDM de Vila Nova de Foz Côa.

46

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

E.173060.01.001.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MINA DO NUMÃO

6.2 ÁREAS SENSÍVEIS
Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, são
consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial:
”i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;
ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial,
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas
n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens,
e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e
da fauna e da flora selvagens;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;”
A área proposta para a Mina do Numão (Figura 22) não se integra em Área Protegida ou Sítio da Rede
Natura 2000. Numa perspetiva de enquadramento, as áreas de importância conservacionista mais
próximas incluem: a Área Protegida do Douro Internacional cujos limites distam cerca de 20 km da área
de estudo, a Zona de Proteção Especial do Vale do Côa cujos limites distam cerca de 10 km da área de
estudo e o Sítio PTCON0022 Douro Internacional, cujos limites distam cerca de 1 5 km da área de
estudo1
A área proposta para a Mina do Numão situa-se a cerca de 500 m da área classificada como Alto Douro
Vinhateiro - Património Mundial e, como tal, Monumento Nacional. Encontrando-se a Mina do Numão
localizada na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro este projeto localiza -se em área
sensível.
A localização da Mina do Numão no Alto Douro Vinhateiro, bem cultural q ue integra a lista de bens
culturais inscritos na Lista do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO) determina que a avaliação de impactes e, necessariamente, o
desenvolvimento do projeto, se realizará de acordo com as alinhas orientadoras para a realização de
avaliação de impactes no património mundial, estipuladas no Guidance on Heritage Impact
Assessments for Cultural World Heritage Properties, proposto pelo “International Council of Monuments
and Sites" (ICOMOS)2

ICNF, 2012
O ICOMOS é uma organização não governamental consultora da UNESCO para as questões culturais do Património
Mundial que em 2011 publica a Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties,
especificando as orientações para a realização das Avaliações
1
2
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Figura 22– Áreas sensíveis em âmbito de conservação da natureza.
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Figura 23 - Alto Douro Vinhateiro - classificado como património mundial

6.3 IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES SIGNIFICATIVAS
As ações de exploração de uma mina e o tratamento do minério encontram-se, geralmente, associadas
à geração de uma série de impactes negativos que, se não forem devidamente acautelados, poderão ter
reflexos graves sobre as componentes físicas, biológicas e sociais do território em que se inserem.
A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um dado projeto é, quando se trata de
um projeto mineiro, em geral pouco nítido, quer quando se foca o referencial temporal, quer quando se
observa o desenvolvimento da atividade. Enquanto noutro tipo de projetos é clara a fase de construção,
a fase de exploração/funcionamento, e a fase de desativação/desmantelamento, num projeto mineiro
estas fases tendem a sobrepor-se. As duas primeiras não são de forma alguma facilmente separáveis, e
a terceira fase pode, por exemplo, coincidir no tempo com as duas primeiras num dado local da
exploração.
Considerando o exposto, a análise de impactes deverá considerar uma exploração contínua (que
implica a instalação de um conjunto de estruturas no terreno), estando implícito que a desativação irá
decorrer continuamente no espaço e ao longo do período de lavra. A exceção ocorre na
desativação/desmantelamento da unidade primária de beneficiação e dos anexos que, na fase final da
vida da mina, é realizada na ausência de atividades de exploração.
Assim, como principais impactes associados à fase de laboração de uma mina, independentemente das
características específicas do seu local de implantação, destaca-se a emissão de poeiras, o ruído e a
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alteração morfológica e estrutural da paisagem, pela corta, construção de edifícios e depósitos de
materiais. Adicionalmente, se não se tomarem as devidas providências, após o final da exploração
restará uma paisagem estéril com muito pouco potencial produtivo/ecológico, isto é, com reduzidas
bases de sustentação de vida. Contudo, e como já especificado, a corta da Mina do Numão será
integralmente realizada em subterrâneo, pelo que à superfície se identificará o (s) emboquilhamento(s),
edifícios (instalações sociais e lavaria) e depósito de materiais. Estas es truturas localizam-se em vale
encaixado com visibilidade reduzida e sem recetores sensíveis na envolvente próxima porque se
localiza em área muito pouco povoada. A Mina do Numão localiza-se em zona de especial de proteção
ao Alto Douro Vinhateiro.
Considerando as intervenções preconizadas para a Mina do Numão e para as instalações de tratamento
do minério e as características do território em que estas terão incidência, consideram -se como fatores
relevantes para a elaboração do EIA os seguintes:


Sócio-economia, considerando a relevância do projeto em análise, pela importância dos minérios
explorados (principalmente o ouro), o número de postos de trabalho criados e os royalties devidos
ao estado, mas também os impactes negativos normalmente associados à laboração das minas,
nomeadamente, ao nível da paisagem, poeiras e ruído;



Património Cultural, já que importa garantir a preservação, a promoção, assim como o
enquadramento dos valores patrimoniais presentes e potencialmente presentes na área em
estudo. A Mina do Numão localiza-se em zona de especial de proteção ao Alto Douro Vinhateiro,
bem cultural com classificação de património mundial.



Paisagem, trata-se de um fator ambiental onde não se perspetivam impactes negativos com
elevado significado devido à rutura na paisagem provocada pelo desenvolvimento da atividade
mineira, a qual não afetará os escassos recetores sensíveis na envolvente, e que, eventualmente,
possam apresentar maior acessibilidade visual para as áreas intervencionadas.



Qualidade do Ar, fator em que tipicamente ocorrem impactes associados às atividades de
desmonte, transporte, cominuição e tratamento do material. Numa análise preliminar; considera -se
que o projeto Mina do Numão não será exceção, contudo há que considerar o facto dos trabalhos
de desmonte se realizarem em subterrâneo e a relativa distância aos recetores sensíveis;



Ambiente Sonoro, dado ser um fator, à semelhança do anterior, onde os projetos de minas
induzem, tradicionalmente, a ocorrência de impactes com algum significado, contu do há que
considerar o facto dos trabalhos de desmonte se realizarem em subterrâneo e a relativa distância
aos recetores sensíveis;



Vibrações, uma vez que o desmonte do depósito mineral será realizado com o recurso a
explosivos, o que poderá ser percecionado pelas populações da envolvente contudo há que
considerar a relativa distância aos recetores sensíveis e às estruturas e infraestruturas existentes;



Qualidade das Águas (superficiais e subterrâneas) – atendendo a que a atividade mineira
envolve a fragmentação de material rochoso até granulometrias muito mais suscetíveis de
dissolução que o material geológico original, colocando assim disponíveis para a fase aquosa
elementos químicos até então imobilizados nos xistos encaixantes (onde poderão surgir
sulfuretos). Atendendo ainda ao facto de que, no processo de beneficiação do minério, existir
adição de compostos químicos estranhos à biogeoquímica local. Por último, ainda que não menos
importante, atendendo ao bom estado ecológico das massas de água envolvent es.
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A avaliação dos restantes fatores desenvolver-se-á numa perspetiva de enquadramento, destacando-se,
ainda assim, que estes atuam como elementos estruturantes para uma visão integrada das
consequências resultantes da implementação do Projeto. Assim, serão estudados os seguintes fatores
ambientais:


Clima, apenas como referência já que o projeto não deverá ter impactes significativos sobre este
fator ambiental, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre a
Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro;



Geologia e Geomorfologia, uma vez que o objeto do projeto é a exploração de um recurso
mineral, o que terá consequências sobre toda a área intervencionada, especialmente pelas
alterações na fisiografia que este tipo de indústria implica;



Solos e Ocupação do Solo, fator ambiental que, numa primeira análise, apresentará menor
relevância em termos de impactes negativos, visto que a atividade mineira não incidirá em solos
de elevada capacidade produtiva, ainda que, na fase de exploração, vá imp licar transitoriamente
alterações ao uso atual do solo, o que deverá ser progressiva e concomitantemente colmatado
com a recuperação paisagística e ambiental.



Recursos Hídricos, consideram-se que são negligenciáveis as necessidades hídricas do presente
Projeto. Contudo verificar-se-á a alteração e desorganização do padrão de escoamento natural
superficial, assim como da circulação subterrânea.



Flora e Fauna, uma vez que a área de implantação do projeto seja maioritariamente ocupada por
matos, não se encontrando classificada como área sensível.



Ordenamento do Território, serão considerados os Instrumentos de gestão do território em vigor
para a área e será dada especial relevância aos PDM de Vila Nova de Foz Côa.
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7. PROPOSTA METODOLÓGICA DE CARACTERIZAÇÃO DO
AMBIENTE AFETADO
7.1 INTRODUÇÃO
No EIA serão estudadas duas alternativas:


A implementação do projeto da Mina do Numão – Para este cenário, far-se-á a previsão e a
avaliação dos impactes que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do Projeto,
face à situação de referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de
Projeto em análise e as características da localização proposta, admite -se que os impactes
negativos gerados pela laboração da Mina irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente
biofísico, concentrando-se os impactes positivos sobre aspetos de natureza socioeconómica.



A não implementação do projeto da Mina do Numão – alternativa que se afigura de abordagem
complexa atendendo, desde logo, a existência de uma concessão de exploração e de uma
classificação compatível com o uso proposto no âmbito dos instrumentos do território em vigor ,
encontrando-se subjacente a importância do recurso mineral e o seu aproveitamento. Assim,
apesar de se afigurar difícil que esta área venha a não ser explorada, ainda que seja com um
projeto distinto, será estudada a alternativa de não implementação do projeto, mantendo -se a área
com o atual uso.

A metodologia geral, a seguir para a caracterização do ambiente afetado, contempla as etapas
seguintes.

7.2 RECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES
O desenvolvimento dos estudos iniciar-se-á por uma fase de pesquisa, com o objetivo de obter o maior
número de informações sobre o projeto, a região em que o mesmo se desenvolve e o seu ambiente.
Estas observações poderão ser obtidas através da análise de elementos cartográficos diversos, estudos
e relatórios existentes e fotografia aérea atualizada, entre outros.

7.3 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO
As informações expeditamente compiladas serão complementadas por visitas de reconhecimento ao
local do projeto e por levantamentos de campo. Serão avaliados com cuidados particulares os aspetos
relativamente aos quais existam maiores lacunas de informação.

7.4 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS E ASPETOS AMBIENTAIS CRÍTICOS
Após os trabalhos iniciais anteriormente descritos estar-se-á em condições de identificar as áreas e os
aspetos ambientais mais críticos, tendo em atenção a natureza do empreendimento e todas as fases
que lhe estão associadas (projeto, implementação e encerramento).
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7.5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A informação e os dados compilados deverão garantir uma correta descrição da situação de referência e
melhor perspetivar/aferir da evolução ambiental com a implementação do projeto.
Assim, esta etapa contemplará a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada na qual se
abordarão os aspetos considerados mais relevantes do ambiente da região e, especificamente, os que
serão direta ou indiretamente influenciados pelo Projeto em análise.
Os aspetos a analisar, bem como as características associadas em cada caso, são enumerados em
seguida.

7.5.1. Clima
A caraterização climática da área em estudo terá por base os dados do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (normais climatológicas), referentes às estações meteorológicas da região, nomeadamente,
as de Braga, de Vila Real e de Bragança. Esta análise terá em consideração a proximidade das
estações meteorológicas, a quantidade de informação disponível em cada estação e o período a que se
referem os dados.
Tendo em vista o projeto a implementar, não se prevê que as atividades decorrentes da sua
implementação venham a induzir impactes mensuráveis sobre a generalidade das variáveis
climatológicas.
Este fator determina para o clima em si mesmo, uma significância reduzida. No ent anto, a análise dos
dados climatológicos torna-se fundamental quando considerada como informação de base fundamental
para a correta avaliação de impactes sobre outros fatores ambientais, assumindo particular importância
o regime de ventos e a precipitação.
O regime de ventos porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos, nomeadamente o
transporte a curta distância das partículas em suspensão, que constituem o poluente de maior relevo
para a atividade em apreço. O regime de ventos tem, ainda, influência na propagação do som e,
consequentemente, no ruído sentido pelas populações da envolvente.
A precipitação, além de condicionar drasticamente as emissões fugitivas de partículas em suspensão,
promove a deposição da generalidade dos poluentes atmosféricos pela via húmida. Assim, a
precipitação é responsável por dois fenómenos que condicionam fortemente a qualidade das águas,
nomeadamente a das águas superficiais. Esses fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de
partículas mais ou menos finas, entre outras substâncias, suscetíveis de afetar a qualidade da água.

7.5.2. Geologia e geomorfologia
A análise deste fator ambiental será baseada no levantamento geológico-estrutural, procedendo-se
ainda à classificação geomorfológica e geotécnica do local.
A análise deste fator ambiental apresenta grande relevo no caso em estudo, dado tratar-se de um
projeto de exploração mineira. Neste contexto, será dado maior relevo ao depósito mineral que irá ser
alvo de exploração e à eventual afetação de património geológico de elevado interesse científico e
paisagístico (e.g.: jazidas fósseis, formações raras).

E.173060.01.001.aa

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

53

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MINA DO NUMÃO

O depósito mineral a explorar será caracterizado em pormenor, nomeadamente, ao nível das suas
características geológicas, geotécnicas e geomecânicas. Será dado ênfase às duas últimas
características, pelo facto de serem determinantes ao evoluir da exploração, em termos de estabilidade
e segurança estrutural.

7.5.3. Recursos hídricos superficiais
A área de Projeto insere-se localiza-se na bacia hidrográfica do rio Douro, sub-bacia hidrográfica do
Douro. Refinando a escala de observação, a área de Projeto encontra-se na massa de água superficial
PT03DOU0377, correspondendo à sub-bacia hidrográfica da ribeira de Murça (afluente da margem
esquerda do rio Douro).
A caracterização dos aspetos quantitativos dos recursos hídricos superficiais da área de influência do
Projeto basear-se-á no desenvolvimento/aprofundamento dos seguintes aspectos:


Caraterização (e representação cartográfica) da rede hidrográfica da massa de água superf icial
PT03DOU0377 (comprimento, perfil longitudinal, secção, etc.);



Identificação (e cartografia) da ocupação do solo na área 42,15 km 2 correspondente à massa de
água superficial PT03DOU0377. Partindo da Carta de Ocupação do Solo de 2007 (Direção-Geral
do Território), nível 2 de detalhe, refinar-se-á a informação bibliográfica com levantamentos de
campo, nomeadamente a jusante das áreas a intervencionar;



Identificação de áreas potencialmente inundáveis na área da massa de água superficial
PT03DOU0377;



Caraterização do regime hidrológico, baseada em informação constante quer no Plano de Bacia
Hidrográfica do rio Douro quer ainda, no Plano de Gestão da Região Hidrográfica 3 (Douro);



Estimativa de caudais de ponta de cheia (para períodos de retorno de 50 anos e 100 anos) em
secções consideradas relevantes para o presente Projeto. Recorrer-se-á à fórmula cinemática
denominada Fórmula Racional;



Disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica da ribeira de Murça;



Necessidades hídricas para usos consumptivos e usos não consumptivos;



Identificação e cartografia de praias fluviais (classificadas ou não como águas balneares) situadas
na bacia hidrográfica da ribeira de Murça;



Identificação e cartografia de concessões de pesca desportiva situadas na bacia hidrográfica da
ribeira de Murça.

7.5.4. Recursos Hídricos Subterrâneos
Em termos hidrogeológicos, a área de Projeto insere-se na unidade hidrogeológica Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Douro, caracterizada por sistemas de natureza fissurada, sustentados por
rochas granitóides e metassedimentares do Maciço Hespérico.
Em regra, as características geológicas da região hidrográfica do Douro estão associadas a baixa
condutividade hidráulica, a forte heterogeneidade espacial e a incerteza da sua aptidão hidrogeológica,
resultando em produtividades reduzidas. No entanto, dada a representatividade deste tipo de aquíferos
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na região, assumem uma enorme importância para o abastecimento de água local. A recarga natural é
feita essencialmente a partir da infiltração direta da precipitação ou por infiltração a partir de massas de
água superficiais que se encontrem em conexão hidráulica com as unidades aquíferas.
A caracterização dos aspetos quantitativos dos recursos hídricos subterrâneos basear-se-á no
desenvolvimento/aprofundamento dos seguintes assuntos, os quais possuem ou âmbito regional ou
âmbito local:


Identificação e caracterização do estado quantitativo da massa de água subterrânea Maciço
Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (A0x1RH3);



Caracterização hidrodinâmica de âmbito regional (baseada maioritariamente nos Planos de
Gestão de Região Hidrográfica do Douro (RH3));



Inventário de pontos de água subterrânea na envolvente próxima da área de Projeto. Serão
consultadas as seguintes fontes de informação:
o

Carta e notícia explicativa da folha 6-B da carta geológica de Portugal à escala 1:50.000;

o

ARH-Norte;

o

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH/APA);

o

Base de dados do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.;

o

Base de dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG);

o

Planos de Gestão de Região Hidrográfica do Douro (RH3);

o

Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR);

o

Folhas 129 e 140 da Carta Militar de Portugal à escala 1:25 000, do IgeoE;



Levantamento de campo (com medição de caudal e/ou nível freático sempre que possível), para
validação do inventário compilado e, eventual incremento de pontos de água inventariados;



Será elaborado um modelo conceptual de circulação das águas subterrâneas para a área de
influência direta do Projeto.

7.5.5. Qualidade da água
7.5.5.1. Água superficial
De acordo com a informação constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (2º Ciclo
de Planeamento), a ribeira de Murça (código PT03DOU0377) encontra-se classificada com estado
ecológico “Bom” e o estado químico é “desconhecido” para esta massa de água.
A caracterização da qualidade (físico-química e microbiológica) dos recursos hídricos superficiais da
área de influência do Projeto basear-se-á no desenvolvimento/aprofundamento dos seguintes assuntos:


Análise (evolução temporal e confrontação com valores normativos) dos dados analíticos
disponíveis para as estações de monitorização (que atualmente fazem parte do Programa de
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Vigilância da Agência Portuguesa do Ambiente) Para a caracterização regional da situação de
referência em termos de qualidade das águas superficiais consultar-se-á o SNIRH1. Na envolvente
da área de projeto identificam-se como estações mais próximas as estações 07O/02S – Albufeira
Pocinho (S), 07N/01 – Foz Teja, 07N/52 – Teja (Vesúvio) e 06N/51 - Uceira. Ainda que as suas
representatividades não sejam inequívocas (uma vez que se encontram a montante do Projeto),
considerar-se-ão os dados relativos às estações 07O/02S (no rio Douro) e 07N/01 (no rio Teja). A
sub-bacia hidrográfica da ribeira de Murça não possui qualquer estação oficial de monitorização de
qualidade das águas superficiais


Inclusão de dois pontos de amostragem de águas superficiais (a incluir no Programa de
Monitorização do EIA) no troço da ribeira de Murça, um a montante e outro a jusante da área de
influência do Projeto;



Nestes dois pontos de amostragem a bateria de parâmetros a analisar inclui: condutividade
elétrica, pH, dióxido de carbono livre, dióxido de carbono total, cianetos totais, SST, bicarbonato,
cloreto, nitrato, sulfato, cálcio, magnésio, sódio, potássio, arsénio, bário, cádmio, chumbo, cobalto,
cobre, crómio, estanho, ferro, manganês, mercúrio, molibdénio, níquel, vanádio, zinco , compostos
orgânicos voláteis do grupo BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), compostos orgânicos
voláteis halogenados, compostos orgânicos voláteis não-halogenados, hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos (e.g.: naftaleno, fluoreno, antraceno), PCB’s (hidrocarbonetos clorados), pesticidas
organoclorados, clorofenóis e hidrocarbonetos alifáticos;



Realização de campanha de campo com medições in situ dos parâmetros temperatura da água,
condutividade elétrica e pH, nas linhas de água da envolvente próxima da área de Projeto. Nesta
mesma campanha serão recolhidas as duas amostras de água acima referidas, para subsequente
análise laboratorial.

Adicionalmente, será realizado inventário de potenciais focos de contaminação (pontuais e difusos) das
águas de circulação superficial, nomeadamente dentro dos limites geográfic os da massa de água
superficial PT03DOU0377. Entre os potenciais focos de contaminação das águas consideram-se:
efluentes a céu aberto (sem qualquer tratamento), descargas (após tratamento) de Estações de
Tratamento de Águas Residuais, explorações pecuárias, antigas minas e/ou pedreiras abandonadas,
estações de serviço, instalações industriais, oficinas, cemitérios, áreas com agricultura intensiva, etc.

7.5.5.2. Água subterrânea
De acordo com a informação constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (2º Ciclo
de Planeamento), o estado químico da massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Douro é bom.
Contudo, uma vez que o âmbito geográfico desta classificação é demasiado lato, não interessando os
propósitos do presente EIA, a caracterização da qualidade das águas subterrâneas na área de Projeto e
sua envolvente próxima basear-se-á nas seguintes tarefas:


1

Medição in situ dos parâmetros temperatura da água, condutividade elétrica e pH, no maior
número possível de pontos de água subterrânea (furos, poços e nascentes) identificados na área
de Projeto e sua envolvente próxima. Estas medições serão efetuadas em campanha de campo;

http://snirh. pt/
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Inclusão de dois novos pontos de amostragem de águas subterrâneas, geograficamente próximos
das áreas a intervencionar;



Nestes pontos de amostragem de águas subterrâneas a bateria de parâmetros a analisar inclui:
condutividade elétrica, pH, dióxido de carbono livre, dióxido de carbono total, cianetos totais, SST,
bicarbonato, cloreto, nitrato, sulfato, cálcio, magnésio, sódio, potássio, arsénio, bário, cádmio,
chumbo, cobalto, cobre, crómio, estanho, ferro, manganês, mercúrio, molibdénio, níquel, vanádio,
zinco, compostos orgânicos voláteis do grupo BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) ,
compostos orgânicos voláteis halogenados, compostos orgânicos voláteis não-halogenados,
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (e.g.: naftaleno, fluoreno, antraceno), PCB’s
(hidrocarbonetos clorados), pesticidas organoclorados, clorofenóis e hidrocarbonetos alifáticos .

O inventário de potenciais focos de contaminação das águas superficiais será considerado na
interpretação dos resultados analíticos das águas subterrâneas.
Na interpretação dos resultados analíticos das águas subterrâneas será ainda tido em consideração a
geoquímica dos maciços rochosos, nomeadamente a eventual presença de minerais com elevada
solubilidade.
Para este Projeto, apresentar-se-á ainda uma primeira abordagem da vulnerabilidade aquífera, segundo
o Método Qualitativo EPPNA (Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água), realizada a partir de
metodologias qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das formações
hidrogeológicas indiferenciadas.
Após a realização dos levantamentos de campo, será avaliada a pertinência da utilização d o método
DRASTIC na estimativa da vulnerabilidade das águas subterrâneas à contaminação. A maior dificuldade
que se antevê prende-se com a ausência de dados de base que permitam uma correta parametrização
do método.

7.5.6. Solos e ocupação atual do solo
Na bacia hidrográfica do rio Douro verifica-se a agricultura de sequeiro, as pastagens naturais pobres e
os matos pobres de arbustivas e herbáceas, fruto de um solo esquelético pobre. Destacam -se, ainda, as
culturas permanentes, a vinha, o olival e o amendoal, ao longo das encostas menos declivosas, ou em
socalcos.
Concretamente, na área em estudo, a ocupação atual é composta quase exclusivamente por matos
naturais pobres que se desenvolvem ao longo dos solos esqueléticos, surgindo ainda alguns espaços
com culturas permanentes entre as quais se destacam o olival e a vinha, associado por vezes com
culturas anuais e de sequeiro. A área de concessão é ainda atravessada pela ribeira de Murça, afluente
esquerdo do rio Douro. Nas margens da ribeira de Murça são cultivados produtos hortícolas em
pequenas hortas
Essas áreas, após verificação da carta de solos e de capacidade de uso do atlas do ambiente,
correspondem maioritariamente, a cambissolos húmicos, pertencentes à classe F que, de um modo
geral, se caraterizam pelas elevadas restrições de usos e baixa qualidade produtiva.
Nesse sentido, no desenvolvimento do EIA será efetuada uma análise mais detalhada das caraterísticas
dos solos que ocorrem na área em estudo, nomeadamente, a tipologia e capacidade de uso (aptidão
agrícola e florestal) e a determinação dos seus aspetos críticos, como sejam a permeabilidade e os
riscos de erosão. Complementarmente, serão analisados e apresentados em cartografia os usos e
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ocupações atuais do solo na área em estudo (quantificando áreas e percentagens em função do uso e
ocupação do solo), correspondente à área de intervenção e envolvente próxima a fim de fundamentar a
avaliação dos impactes decorrentes das alterações associadas à implementação do Projeto.
A caracterização do fator ambiental solos contemplará ainda uma análise sobre as consequências da
eventual libertação de partículas e poeiras/contaminantes na qualidade do solo.

7.5.7. Qualidade do ar
O uso do solo na área de concessão onde se procederá à instalação da Mina do Numão é realizado
principalmente por matos, identificam-se ainda vinhas, oliveiras e amendoeiras.
A envolvente do local onde se insere o projeto é caraterizada por uma fraca ocupação humana, sendo
que as povoações mais próximas da área de concessão da Mina do Numão são a povoação de Mós que
dista 1700 m a Este, Murça e Freixo de Numão que distam, respetivamente, 1400 m e 5000 m a Sul e
Seixas que dista 1800 m a Oeste.
A Mina do Numão pode ser classificada como uma fonte poluente descontínua em área. Durante as
operações de carga e movimentação de veículos, da cominuição e tratamento do mineral ocorrem,
inevitavelmente, emissões de poeiras, cuja significância poderá ser correlacionada com a intensidade
dos trabalhos, a natureza dos materiais explorados, a estrutura da rede viária, os fatores climatológicos,
etc. Recorda-se que o desmonte do depósito mineral (com recurso a explosivos e meios mecânicos se
realiza em subterrâneo.
Das fontes de emissão associadas a uma atividade desta natureza, importa destacar os equipamentos
associados aos trabalhos de tratamento do mineral, como sejam a lavaria inserida no estabelecimento
industrial a construir, e os veículos de transporte de material, quer ao nível das vias internas, quer no
que se refere às vias utilizadas para a expedição do minério.
Assim, no que se refere aos trabalhos associados ao projeto, o poluente atmosférico de relevo serão as
partículas finas medidas como PM10. Relativamente ao tráfego rodoviário, este é ainda fonte
responsável por emissões, importando referir o monóxido de carbono (CO), os óxidos de azoto (NOx),
os óxidos de enxofre (SOx) e o ozono (O 3).
Na situação de referência será analisada a concentração de partículas em suspensão na envolvente do
local do projeto, através do recurso a medições de PM10, seguindo a normalização existente, em
particular a metodologia do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 43/2015, de 27 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio. Os dados obtidos serão
alvo de uma análise comparativa com os valores obtidos nas estações de fundo existentes, e da
verificação do cumprimento da legislação de PM10 no que diz respeito ao valor limite anual (média
anual) e o valor limite diário (36.º máximo diário).
Adicionalmente será feita uma caracterização da envolvente onde se insere o projeto, com identificação
das potenciais fontes de emissão, bem como da existência de recetores sensíveis. Será ainda
identificado o tipo de trabalhos que serão realizados, e quais as suas possíveis consequências do ponto
de vista de qualidade do ar da região onde se insere o projeto. As principais fontes de emissão de
poluentes atmosféricos existentes no local dizem respeito ao tráfego de viaturas na rede viária
existente, nomeadamente ao nível de monóxido de carbono (CO), os óxidos de azoto (NOx), os óxidos
de enxofre (SOx) e o ozono (O3), bem como a erosão pelo vento da área onde se encontra instalados e
em produção os equipamentos relativos ao projeto de concessão de desmonte experimental,
responsável pela emissão de partículas.
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Figura 24- Local proposto para a medição de poeiras.
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Será ainda analisado o volume de tráfego na rede viária existente, em particular nas vias passíveis de
alterações de volume de tráfego, em resultado da implementação do projeto.
Será analisada a informação das estações de fundo mais próxima, a do Douro Norte (concelho de Vila
Real), que possui dados de PM10 desde o ano de 2004. O último ano disponível (2015), permite
verificar que a média anual (base diária) foi de 18,1 µ/m 3 sendo que o valor máximo de 50 µ/m3 apenas
foi ultrapassado por uma vez neste ano. Será igualmente consultando o Inventário de Emissões de
Poluentes Atmosféricos na Região Norte (relatório final de dezembro de 2014), onde é pos sível verificar
que as emissões (em toneladas), para os concelhos nos anos de 2012 e 2013.
Para a caraterização da situação de referência, serão igualmente realizadas medições de PM10 pelo
período de 14 dias, sendo que se considera suficiente a escolha de um local de medição, junto à
povoação de Seixas, e que é apresentada na Figura 24.

7.5.8. Ambiente sonoro
O uso do solo na área de concessão onde se procederá à instalação da Mina do Numão é realizado
principalmente por matos, identificam-se ainda vinhas, oliveiras e amendoeiras.
A envolvente do local onde se insere o projeto é caraterizada por uma fraca ocupação humana, sendo
que as povoações mais próximas da área de concessão da Mina do Numão são a povoação de Mós que
dista 1700 m a Este, Murça e Freixo de Numão que distam, respetivamente, 1400 m e 5000 m a Sul e
Seixas que dista 1800 m a Oeste.
As principais fontes de emissão sonora na área envolvente do projeto dizem respeito ao tráfego
rodoviário, com especial incidência junto dos espaços urbanos identificados.
Para a caracterização da situação de referência no que respeita ao ambiente sonoro, serão levadas a
cabo medições de ruído ambiente em locais selecionados de acordo com a disposição das fontes
sonoras mais relevantes. Estes locais deverão ter em consideração a situação mais desfavorável, para
que na avaliação de impactes a análise a realizar seja o mais eficaz quanto aos efeitos da laboração no
ambiente acústico do local.
Em resultado, e na ausência de outro tipo de ocupação habitacional ou similar, considera -se que os
locais de medição se devam situar junto às povoações anteriormente identificadas, permitindo desta
forma analisar os alvos sensíveis mais próximos e dessa forma mais expostos a possíveis alterações no
ambiente sonoro provocado pela implementação do projeto.
As medições serão realizadas por um Laboratório Acreditado, cumprindo desta forma a normalização
em vigor, cabendo ao responsável por este fator ambiental, a análise deste relatório, completando com
a restante informação recolhida para o efeito.
Apresenta-se na Figura 25 os locais selecionados para as medições de ruído, com vista à caraterização
de referência deste fator ambiental. Importa destacar que os locais agora selecionados poderão ser alvo
de alterações em fase de projeto, sendo que esta alteração poderá contemplar a existência de um
número superior de pontos de medição, em razão da definição do(s) acesso(s) a utilizar para a
expedição de material da área mineira.
Com base nas medições mencionadas será feita uma caracterização exaustiva das características
daqueles locais, dos fatores de interferência e das fontes sonoras em funcionamento.
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Figura 25- Locais propostos para a medição de ruído ambiente.

7.5.9. Vibrações
O desmonte do depósito mineral, a realizar com explosivos, motiva, normalmente, um conjunto de ações
benéficas e um conjunto de ações prejudiciais. As primeiras, relacionadas com a atividade extrativa,
incluem o arranque da rocha do maciço e a sua fragmentação, facilitando assim a remoção, o tra nsporte
e posterior beneficiação. Englobadas nas ações prejudiciais destacam-se as vibrações induzidas que
podem causar significativos danos a estruturas e perturbação ao meio envolvente.
As principais variáveis que determinam o efeito das vibrações nos terrenos circundantes à detonação de
explosivos encontram-se representadas na expressão proposta por Johnson 1:
v = a Q b D-c
onde:

v  velocidade de vibração máxima ou de pico registada [mm/s] ;
Q  quantidade de explosivo detonada por retardo [kg] ;
D  distância entre a área de detonação e o local em estudo [m];

1

Johnson, 1962, citado por Dinis da Gama, 1971.
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a, b, c  constantes dependentes das características da rocha, tipo de explosivo e técnica de
desmonte adotada.
Para a caracterização da situação de referência importa caracterizar as condições de propagação das
ondas vibratórias no depósito que será explorado. Pela ausência deste tipo de atividade na zona, será
realizado por analogia a tipos de rocha semelhantes, permitindo estabelecer a equação de Johnson
expectável para o local. Concretamente, é possível estimar os valores prováveis dos coeficientes a, b e
c para as diversas zonas da mina em estudo, e com essa avaliação torna -se viável a previsão de cargas
máximas de explosivos a detonar nos futuros trabalhos de desmonte de rochas que serão neces sários
para a exploração mineira pretendida, tendo em vista a proteção de estruturas ou residências situadas
nas imediações, de acordo com os critérios da Norma NP 2074 (2015)

7.5.10. Flora e fauna
7.5.10.1. Áreas sensíveis
A área de concessão de exploração da Mina do Numão não se encontra englobada em qualquer área
classificada ou protegida incluída na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou na Lista de Sítios da Rede
Natura 2000. Numa perspetiva de enquadramento a áreas de importância conservacionista mais
próximas incluem: a Área Protegida do Douro Internacional a cerca de 20 km, a Zona de Proteção
Especial do Vale do Côa a cerca de 10 km e o Sítio PTCON0022 Douro Internacional a cerca de 15 km1.
A elaboração da situação de referência da Ecologia terá por base a informação recolhida durante a
pesquisa bibliográfica. As pesquisas serão desenvolvidas com trabalho de campo para confirmação de
alguns valores ecológicos. Durante o trabalho de campo será realizado o levantamento florístico, o
reconhecimento de habitats e de biótopos, assim como a identificação de algumas espécies faunísticas.
No âmbito dos trabalhos desenvolvidos em 2014, serão apresentadas as principais conclusões então
obtidas e a abordagem metodológica então empregue, que se manterá no essencial no EIA.

7.5.10.2. Flora, Vegetação e Habitats


Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico

A caracterização dos ecossistemas vegetais requer o conhecimento de diversos fatores como sejam o
clima, os solos e a composição da vegetação de uma dada área. A distribuição dos elementos fl orísticos
e das comunidades vegetais é condicionada pelas características físicas do território (características
edáficas e climáticas), sendo possível realizar um enquadramento da vegetação pela biogeografia 2. Este
tipo de estudos permitem realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em
conjunto com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa
dada área ou região.
Os dados climatológicos e biogeográficos 3 indicam que a área de estudo se insere na Região
Mediterrânica, Província Carpetano-Ibérico-Leonesa, Sector Lusitano-Duriense e Superdistrito
Terra-Quente.

ICNF, 2012
Alves et al., 1998
3 Costa et al., 1998
1
2
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Metodologia

Em 2014 efetuaram-se levantamentos florísticos, um em cada comunidade ou mosaico de comunidades
vegetais, tendo-se aplicado os métodos dos transectos (transectos de 50 m) 1.
Os trabalhos de campo têm como objetivo inventariar os habitats presentes e a diversidade vegetal da
área assim como registar espécies com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos)
e/ou que se encontram abrangidas por legislação nacional, nomeadamente:


Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril - Convenção CITES: regulamenta a atividade de comércio e
de transporte de espécies da fauna e da flora selvagem, com particular atenção para as espécies
protegidas;



Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro:
o

Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação;

o

Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção
rigorosa;

o

Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita
podem ser objeto de medidas de gestão;



Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro: regulamenta a introdução de algumas espécies não
indígenas e a sua exploração;



Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de setembro, prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 de
dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de
30 de junho): Aprova o Código Florestal, que estabelece, os princípios de proteção ao sobreiro e
azinheira (Secção I, do Capítulo II, do Título VI). O Código Florestal encontra -se em vigência
condicional.

Após a identificação dos habitats do local, estes foram classificados de acordo com o Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (Anexo B-I – Tipos
de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais
de conservação), e caracterizados de acordo com as comunidades vegetais que albergam 2. Com base
na informação recolhida no campo e com recurso a bibliografia especializada, foi realizada uma
abordagem fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes são descritos e
caracterizados3. Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais
(específicas de determinado biótopo) na área de estudo, etapa fundamental para a identificação de
áreas sensíveis.


Resultados

Ao nível do elenco florístico e flora protegida, os dados recolhidos no campo permitiram identificar na
área de estudo 68 espécies, e o mesmo número de géneros distribuídos por 30 famílias. Da análise do

Kent & Cooker, 1992
Espírito-Santo et al, 1995a.
3 Costa et al, 1998; Espírito-Santo et al, 1995b; Rivaz-Martinez et al, 2002.
1
2
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elenco, verificou-se que as famílias Poaceae (14 taxa), Asteraceae (7 taxa), Fabaceae (8 taxa),
Liliaceae (5 taxa) e Caryophyllaceae (5 taxa). Não foram registadas espécies RELAPE na área estudada.
No que concerne à vegetação, a área de estudo é dominada por vegetação arbustiva com presença de
áreas agrícolas de vinha e de pomares de oliveiras e amendoeiras dominados por Olea europea
(oliveira) e Prunus dulcis (amendoeira). Praticamente não ocorre vegetação arbórea na área a estudar.
A vegetação arbustiva dos matos que surgem em grande parte da área, inclusive no subcoberto dos
pomares de oliveiras e amendoeiras que se encontram abandonados, caracteriza os habitats
predominantes na zona e enquadra uma grande diversidade e abundância de espécies tais como:
Cistus albidus (roselha-maior), Rosa micrantha (rosa-brava), Crataegus monogyna (pilriteiro), Cytisus
multiflorus (giesta-branca), Cytisus scoparius (giesta), Cytisus striatus (giesta-das-serras), Daphne
gnidium (trovisco), Lavandula pedunculata (rosmaninho-maior), Osyris alba (cássia), Retama
sphaerocarpa (piorno-amarelo).
Sendo esta uma área com relevante ocupação agrícola, nomeadamente de vinha e pomares de oliveiras
e amendoeiras, ocorrem, no sub-coberto destas culturas comunidades herbáceas representadas
frequentemente pelas espécies: Briza maxima (bole-bole-maior), Asphodelus aestivus (abrótea-deverão), Calendula arvensis (erva-vaqueira), Avena barbata (balanco-bravo), Bromus hordeaceus
(bromo-doce), Dactylis glomerata (panasco), Phagnalon saxatile (alecrim-das-paredes-das-brácteasestreitas), Silene vulgaris (erva-traqueira), Rumex induratus (azeda-das-paredes) e Vulpia bromoides
(vúlpia), entre outras.
A caracterização dos habitats tem como base principal a flora e a vegetação presentes na área de estudo.
Estão presentes quatro tipos de habitats, ocorrendo apenas um habitat natural que se encontra abrangido
pelo Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, e ainda assim no sub-coberto de formações florestais de eucaliptal.
Os habitats e/ou usos do solo presentes incluem:


Habitat 5330: Matos termomediterrânicos pré-desérticos

Na área ocorrem comunidades arbustivas com relevante diversidade florística que se enquadram no
habitat natural 5330 – matos termomediterrânicos pré-desérticos. Estes é o único habitat natural
presente.
Os matos termomediterrânicos pré-desérticos representam uma etapa de substituição dos bosques da
classe Quercetea ilicis ou constituem orlas naturais de bosques esclerófilos mediterrânicos. São
comunidades mediterrânicas arbustivas altas de características fisionómicas e ecológicas pré -florestais
e estão associados a níveis de perturbação relativamente baixos porém sempre superiores aos exigidos
pelos bosques. Estes matagais pouco densos mediterrânicos têm correspondência fitossociológica com
a classe Cytisetea scopario-striati1, tratando-se de um habitat estrutural e floristicamente diverso que
reúne uma importante diversidade de espécies (Figura 26).

1

Carvalho, 1994
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Figura 26 – Matos termomediterrânicos na área de estudo.
Estes matos são dominados por giestas: Retama sphaerocarpa (piorno-amarelo), sendo frequentemente
acompanhada por outras como Cytisus multiflorus (giesta-branca), Cytisus scoparius (giesta), Cytisus
striatus (giesta-das-serras) e Genista florida (giesta-piorneira). Estes matos dispõem-se em mosaico,
principalmente, com matos baixos de classe Cisto-Lavanduletea (etapa avançada de degradação de
bosques e pré-bosques), nomeadamente com as espécies Cistus albidus (roselha-maior) e Lavandula
pedunculata (rosmaninho-maior) e com elevado número de comunidades herbáceas.
Em virtude das várias pressões existentes sobre as áreas naturais, entre elas o pastoreio e o fogo, os
matos da área de estudo apresentam diferentes graus de conservação, observando-se nalgumas zonas,
nomeadamente no fundo da encosta virada a Sul/Sudeste uma cobertura reduzida de espécies
arbustivas.

E.173060.01.001.aa
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Observam-se na área diferentes atividades e usos do espaço que levaram à alteração da vegetação natural,
sendo considerados habitats artificializados:


A linha de água – que corresponde à da Ribeira de Murça. Esta linha de água não comporta
vegetação natural ripícola, caracterizando-se por albergar espécies exóticas (Arundo donax canas) e oportunistas (Rubus ulmifolius – silvas) ou aproveitamento agrícola nas suas margens
(Figura 27).

Figura 27 – Linha de água na área de estudo.


66

As áreas agrícolas – que incluem:
o

áreas de vinha, onde a vegetação pioneira é ciclicamente controlada (Figura 28), e;

o

áreas de pomar de oliveira e amendoeira, que no caso se encontram em exploração e como tal
observam um sub-coberto limpo ou com reduzida cobertura de espécies herbáceas à
semelhança da vinha;
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Figura 28– Área de vinha


As áreas artificializadas incluem os acessos em terra batida e, as áreas onde a vegetação iniciou
o seu processo de colonização após intervenções profundas (como aterros ou escavações). Na
área de estudo as comunidades ruderais (Figura 29) são constituídas pelas espécies: Plantago
lanceolata (corrijó), Calendula arvenses (erva-vaqueira), Carlina hispanica (cardo-amarelo),
Dittrichia viscosa (tágueda), Silene vulgaris (erva-traqueira), etc.

Figura 29– Áreas artificializadas com vegetação ruderal em primeiro plano
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7.5.10.3. Fauna e biótopos


Enquadramento

Devido às características de muitas espécies faunísticas, nomeadamente ao nível da mobilidade;
comportamentos esquivos - com destaque para os mamíferos, diferentes fenologias - no grupo das
aves, diferentes ciclos circadianos, entre outras, apenas foi possível detetar a presença de algumas das
espécies potenciais. Contudo, através dos biótopos existentes e de informação relativa à distribuição
das espécies e de base bibliográfica, foi avaliado o elenco da fauna com ocorrência potencial.
Seguidamente serão abordados os vários grupos faunísticos considerados relevantes, assim como o
elenco dos biótopos que se podem encontrar na área de estudo.


Metodologia

A metodologia utilizada e a utilizar na caracterização da fauna da área teve e terá por base
essencialmente as prospeções de campo (para identificação dos principais biótopos e inventariação de
espécies presentes), em pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas e em avaliação da importância
das zoocenoses.
A recolha de informação bibliográfica e cartográfica teve como referência a quadrícula UTM 10x10 km
em que se engloba a área a estudar (PF45). As diferentes fontes consultadas encontram-se
identificadas nos pontos seguintes.
A saída de campo foi realizada em 2014 e nesta foi efetuado um levantamento geral dos principais
grupos faunísticos existentes na área de estudo do projeto. As técnicas de inventariação variaram
consoante as características ecológicas dos diferentes taxa e encontram-se descritas nos pontos
seguintes.
Anfíbios
Para a recolha de informação de distribuição das espécies de anfíbios potencialmente ocorrentes na
área de estudo, foi consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal 1, assim como a informação
disponibilizada pelo ICNF, no âmbito do Relatório Nacional Sobre a Implementação da Diretiva
Habitats2.
Relativamente ao trabalho de campo foram alvo de prospeção os locais com água ou com alguma
humidade, zonas consideradas como importantes para a ocorrência deste grupo, assim como áreas com
escorrências. Foram registadas todas as espécies detetadas tanto nestes locais como resultantes de
observações esporádicas, no decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados.

1
2

Loureiro et al., 2010
ICNF, 2013a
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Répteis
Para a recolha de informação de distribuição das espécies de répteis potencialmente ocorrentes na área
de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos levantamentos de campo, foram consultados
o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal 1, assim como a informação disponibilizada pelo ICNF, no
âmbito do Relatório Nacional Sobre a Implementação da Diretiva Habitats 2.
Relativamente ao trabalho de campo foram alvo de prospeção os locais com rochas expostas, zonas de
matos, muros de pedra, para deteção de répteis com hábitos mais terrestres, mas também locais com
água ou com alguma humidade, para deteção de répteis com hábitos mais aquáticos. Foram registadas
todas as espécies detetadas tanto nestes locais como resultantes de observações esporádicas, no
decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados.
Aves
Para a recolha de informação de distribuição das espécies de aves potencialmente ocorrentes na área
de estudo foi consultado o Altas das Aves Nidificantes em Portugal 3, e para avaliar o uso que estas
fazem do espaço foi consultado o livro Aves de Portugal - Ornitologia do território continental 4.
Relativamente ao trabalho de campo, foram detetadas e registadas espécies através de observações
avulsas ou ad-hoc. fora e adicionadas ao elenco avifaunístico.
Mamíferos
Para a recolha de informação de distribuição sobre as espécies de mamíferos potencialmente
ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos levantamentos de campo,
foram consultados o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira 5, o Atlas
dos Morcegos de Portugal Continental 6, Situação Populacional do Lobo em Portugal 7, o Plano Nacional
de Conservação dos Morcegos Cavernícolas 8, e ainda a informação disponibilizada pelo ICNF, no
âmbito do Relatório Nacional Sobre a Implementação da Diretiva Habitats 9.. Para verificação da possível
existência de abrigos de morcegos na área de estudo, consultou-se ainda o Manual de apoio à análise
de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transpor te de energia elétrica e à
informação geográfica associada 10.
Relativamente ao trabalho de campo, foram detetadas e registadas espécies através de observações
avulsas ou ad-hoc.fora e adicionadas ao elenco.

Loureiro et al., 2010
ICNF, 2013a
3 Equipa Atlas, 2008
4 Catry et al., 2010
5 Mathias (coord.), 1999
6 Rainho et al., 2013
7 Pimenta et al., 2005
8 Palmeirim & Rodrigues, 1992
9 ICNF, 2013a
10 ICNB, 2010
1
2
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Critérios de Avaliação das Zoocenoses
A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de estudo baseou -se
em três critérios:
a) Avaliação da contribuição da área de estudo para a conservação das espécies: neste âmbito, é dada
particular importância à presença, ainda que potencial, de espécies com Estatuto de Conservação
Nacional1 com grau de ameaça (Vulnerável “VU”, Em Perigo “EN”, ou Criticamente em Perigo “CR”),
de distribuição geográfica restrita e incluídas nos Diplomas que se seguem:


Anexos da Convenção CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da
Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - aprovação
da Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril, Anexos I, II e III - regulamenta
a aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de novembro); Regulamento
(CE) nº 338/97 do Conselho, de 9 de dezembro de 1996, complementado pelo Regulamento (CE)
nº 1332/2005 da Comissão de 9 de agosto (Anexos A, B, C e D);



Anexos das Convenções de Bona - Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias
Pertencentes à Fauna Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro);



Anexos das Convenções de Berna – Convenção Relativa à Proteção da Sida Selvagem e do
Ambiente natural na Europa (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro);



Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da Directiva Aves - Directiva
n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas Directivas n.º 91/244/CE, da Comissão,
de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho;
e da Directiva Habitats – Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, com as alterações
que lhe foram introduzidas pela Directiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro).

b) Avaliação do valor cinegético das comunidades presentes (Anexo D do Decreto-Lei n.º 49/2005, de
24 de fevereiro);
c) Avaliação segundo a sua fenologia.
No caso das aves foi ainda identificado o seu estatuto de ameaça a nível europeu (SPEC), definido pela
BirdLife International 2.
Biótopos e Comunidades Faunísticas
Através da caracterização dos biótopos presentes na área de estudo, de dados de distribuição das
espécies e dos requisitos ecológicos do elenco faunístico potencial da área de estudo, é possível
caracterizar uma determinada comunidade faunística que nada mais é do que o conjunto das espécies
que vivem num determinado habitat e que exploram os seus recursos, estabelecendo relações de
interdependência entre si. Mesmo tendo em linha de conta que a fauna vertebrada apresenta uma
elevada mobilidade, nomeadamente no que diz respeito a aves e mamíferos de médio e grande porte,
existe uma tendência para ocupar um determinado habitat e estabelecer relações ecológicas com todas

1
2

Cabral et al., 2006
BirdLife International, 2004
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as outras espécies que o ocupam 1. A fauna dos vertebrados tem uma relação estreita com a ocupação
do solo, pelo que os biótopos das comunidades faunísticas definem-se, principalmente, com base em
critérios da vegetação.


Resultados

Comunidade faunística da área de estudo
Tendo em conta os biótopos presentes na área de estudo, na análise do elenco fauní stico potencial,
apenas foram considerados os vertebrados terrestres e semiaquáticos, dada a ausência de cursos de
água com expressão para albergar comunidades aquáticas. Assim, é dada prioridade ao registo de
informação existente para o grupo dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
O elenco faunístico potencial e confirmado será coligido, esta informação será organizada
taxonomicamente por classes, ordens e famílias, sendo indicado, para cada espécie, o seu nome
científico, o nome vulgar, os estatutos de conservação em Portugal 2 e o enquadramento legal na União
Europeia. A terminologia e nomenclatura utilizadas são adaptadas do Livro Vermelho dos Vertebrados
de Portugal3. Relativamente aos quirópteros, a nomenclatura apresentada refletirá a recente atualização
dos nomes vulgares dos morcegos portugueses, decorrente da revisão das espécies, incluída no
relatório do Eurobats de 2010. Pelo agrupamento e/ou divisão de algumas espécies de morcegos,
alguns estatutos de conservação ainda não estão presentes no Liv ro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal4, aguardando-se por isso uma revisão e atualização do mesmo para a Ordem CHIROPTERA.
O enquadramento legal dos taxa na União Europeia considera os diplomas comunitários e
internacionais ratificados por Portugal, nomeadamente: Convenção CITES, Convenções de Bona,
Convenções de Berna, Diretiva Aves e Diretiva Habitats.
A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades
ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo, indica-se também e numa escala regional a sua
fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies.
O Elenco faunístico potencial da área de estudo é composto por 106 espécies de vertebrados terrestres
(10 anfíbios, 12 répteis, 47 aves e 37 mamíferos), destas foi confirmada a presença de 5 espécies
(1 anfíbio, 3 aves e 1 mamífero). 5.

ICN, 2007
Cabral et al., 2006
3 idem
4 ibidem
5 Note-se que os levantamentos de campo foram realizados a 19 de Dezembro de 2014, altura em que muitas espécies
faunísticas apresentam uma atividade reduzida, sobretudo tendo em consideração que as temperaturas registadas eram
muito baixas (cerca de 5º C).
1
2
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Considerando os estatutos de Conservação, são potenciais 8 espécies ameaçadas: duas “Criticamente
em Perigo” (CR), duas “Em Perigo” (EN) e quatro “Vulneráveis” (VU)1.:


Criticamente em Perigo: chasco-preto (Oenanthe leucura), morcego-de-ferradura-mediterrânico
(Rhinolophus euryale);



Em Perigo: águia de Bonelli (Aquila fasciata), lobo (Canis lupus);



Vulneráveis: toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus
ferrumequinum), morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi), gato-bravo (Felis silvestres).

Nos levantamentos de campo não foi confirmada a presença de nenhuma espécie ameaçada.
O enquadramento legal de proteção nacional e comunitário do elenco de vertebrados, dado para a área
de estudo, é apresentado no Quadro 10.
Tendo em consideração as características do projeto, da área de estudo e da sua envolvente, destaca se um grupo faunístico e duas espécies que merecem especial atenção: os morcegos (3 espécies
ameaçadas), o lobo e o gato-bravo.
Para a caracterização desta comunidade, foi adicionalmente consultada a informação georreferenciada
de abrigos de importância local e nacional desenvolvida no âmbito do Manual de apoio à análise de
projetos relativos à instalação de linhas áreas de distribuição e transporte de energia elétrica 2 e
Listagem atualizada de abrigos de importância nacional 3 de acordo com os critérios de avaliação de
abrigos de morcegos atualizados 4. Verificou-se que o abrigo de importância nacional mais próximo da
área de estudo encontra-se localizado a mais de 10 km da área de estudo (cerca de 19 km), assim
como o de importância local (cerca de 15 km), pelo que se considerou não estarem na área de
influência do projeto, por este motivo considerou-se desnecessária a recolha de informação adicional
sobre estes abrigos.
Relativamente ao lobo, espécie Em Perigo, apesar de a área de projeto se encontrar na área de
distribuição desta espécie, importa salientar que esta é uma zona de ocorrência irregular 5 e que as
alcateias confirmadas mais próximas da área de estudo localizam-se respetivamente a cerca de 22 km
(57 - Trancoso), de 27 km (27 - Alijó) e a alcateia provável mais próxima a cerca de 22 km (51 – Souto
da Velha).
Por fim, relativamente ao gato-bravo, a informação disponibilizada pelo ICNF 6, deverá estar apoiada no
último relatório de ocorrência de gato-bravo em Portugal 7, o qual data de 2007, e revela uma grande
descontinuidade no território desta espécie no nordeste do país, pelo a ocorrência na envolvente da
área de estudo desta espécie deverá ter um caráter pontual.

Cabral et al., 2006
ICNB, 2010
3 ICNF, 2014 não publicado
4 ICNF, 2013b
5 Pimenta et al., 2005
6 ICNF, 2013a
7 Fernandes, 2007
1
2
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Quadro 10 – Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo.
NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE
ENQUADRAMENTO LEGAL
ANFÍBIOS

RÉPTEIS

AVES

MAMÍFEROS

Anexo I A

-

-

-

1

Anexo II A

-

-

6

2

Anexo A

-

-

1

-

Anexo C

-

-

-

-

Anexo D

-

-

-

1

Anexo II

-

-

15

11

Anexo III

-

-

-

-

Anexo II

5

5

33

13

Anexo III

5

7

12

13

Anexo A-I

-

-

6

-

Anexo B-II

1

2

-

-

Anexo B-IV

6

5

-

9

Anexo B-V

1

-

-

2

Anexo D

-

-

4

-

Convenção CITES

Convenção de Bona

Convenção de Berna

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02)

Avaliação de Biótopos e Comunidades Faunísticas
As unidades de vegetação e de uso do solo aqui consideradas têm por base a avaliação efetuada no
ponto Flora, Vegetação e Habitats. Cada um dos habitats considerados corresponde a uma unidade de
utilização faunística. Verificou-se que apenas existem quatro biótopos na área de estudo,
correspondendo este número a uma escassa biodiversidade.
As zonas com disponibilidade de água existentes nesta área de estudo são representadas apenas por
linhas de escorrência temporárias que drenam para a ribeira de Murça e a ribeira de Murça que
apresenta uma diversidade de vegetação reduzida e pouco desenvolvida em redor.
Nos pontos seguintes são descritos os diferentes biótopos presentes na área de estudo, destacando a
sua importância para os diferentes taxa faunísticos potenciais e confirmados (destacados a negrito).
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Comunidades faunísticas dos matos
As manchas de matos presentes na área de estudo apresentam uma diversidade de vegetação relevante,
sendo também o biótopo que reúne características para albergar uma maior diversidade faunística, na área
de estudo.
Este biótopo revela-se um meio pouco propício ao desenvolvimento de comunidades de anfíbios, contudo
poderão ocorrer alguns taxa, mais tolerantes à escassez de água e mais adaptados aos meios terrestres, tais
como sapo-parteiro-comum (Alytes obstetricans) ou sapo-comum (Bufo bufo).
Quanto aos répteis as espécies potencialmente presentes serão as mais adaptadas a áreas de matagal.
Assim, prevê-se que possam ocorrer lagarto (Lacerta lepida), lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus),
lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus), cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides
bedriagai), ou cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis).
No que respeita à comunidade avifaunística prevê-se a presença de espécies adaptadas a áreas de matos.
Assim, as espécies mais características deste biótopo serão: chasco-preto (Oenanthe leucura), melro-azul
(Monticola solitarius), papa-amoras (Sylvia communis), felosa-do-mato (Sylvia undata), toutinegracarrasqueira (Sylvia cantillans), toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala), ou a cia (Emberiza cia).
Ao nível da comunidade de mamíferos, as espécies presentes serão também as mais adaptadas a estes
meios, assim como as de carácter ubiquista, destacando-se a função de refúgio que este meio poderá
proporcionar. São características espécies como coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), raposa (Vulpes
vulpes), texugo (Meles meles), geneta (Genetta genetta), sacarrabos (Herpestes ichneumon), javali (Sus
scrofa) ou corço (Capreolus capreolus). Ao nível do grupo dos quirópteros, também algumas espécies
poderão usar estes ambientes na atividade de caça, destacam-se por exemplo,
morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), ou morcego de Savi (Hypsugo savii).
Comunidades faunísticas das linhas de água
A linha de água, dado o seu caracter temporário e reduzidas dimensões, não apresenta formações vegetais
muito desenvolvidas, estando presentes apenas algumas espécies herbáceas e arbustivas de caracter
oportunista (Rubus ulmifolius – silvas), albergando algumas espécies exóticas (Arundo donax - canas).
Estas áreas apresentam poucas condições para a albergar taxa faunísticos característicos de zonas
húmidas, estando presentes nestas comunidades espécies ecologicamente pouco exigentes.
Assim, é espectável que associados às linhas de escorrência possa ser registada a presença de algumas
espécies de anfíbios, pouco exigentes em termos de biótopos, tais como salamandra-de-pintas-amarelas
(Salamandra salamandra), tritão-marmorado (Triturus marmoratus), sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii),
ou râ-verde (Rana perezi).
Tendo em consideração as características do biótopo em análise, não é provável que este reúna condições
para a ocorrência das espécies de répteis mais associadas a meios aquáticos.
No que diz respeito à comunidade de aves, poderão ocorrer algumas espécies, sobretudo de passeriformes,
mais ubiquistas, tais como cotovia-pequena (Lullula arborea), ou pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula).
Ao nível da comunidade de mamíferos, poderão ser associados a estes meios, algumas espécies de
pequeno porte, tais como toupeira (Talpa occidentalis), rato-cego (Microtus lusitanicus), ou rato-caseiro (Mus
domesticus).
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Comunidades faunísticas das áreas artificializadas
As áreas artificializadas agregam essencialmente comunidades oportunistas, ubiquistas e adaptadas a
meios antropizados.
Ao nível dos anfíbios, este biótopo não proporciona condições favoráveis à sua ocorrência, dependendo
muito da presença de pontos de água à superfície.
No caso dos répteis poderão ocorrer algumas espécies mais adaptadas a meios antropizados tais como
a osga (Tarentola mauritanica), lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), ou lagartixa–do-mato
(Psamodromus algirus).
Ao nível da comunidade avifaunística, poderão ocorrer espécies mais ubiquistas como o melro-preto
(Turdus merula), o pardal (Passer domesticus), o rabirruivo (Phoenicurus ochruros), o verdilhão
(Carduelis chloris), ou o mocho-galego (Athene noctua).
Também a comunidade de mamíferos que ocorre no presente biótopo é formada por espécies
oportunistas tais como o rato-caseiro (Mus domesticus), a ratazana (Rattus norvegicus), ou a fuinha
(Martes foina). Destacam-se também algumas espécies de morcegos que desenvolvem a sua atividade
de caça, em ambientes artificializados, tais como o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus
hipposideros), o morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), ou o morcego-pigmeu (Pipistrellus pygmaeus).
Comunidades faunísticas das áreas agrícolas
As áreas agrícolas presentes na área de estudo são dominadas por vinha em regime de agricultura
extensiva.
Este biótopo revela-se um meio potencialmente propício ao desenvolvimento de comunidades de anfíbios,
sobretudo de espécies pouco exigentes e menos dependentes de água, como é o caso da salamandra-depintas-amarelas (Salamandra salamandra), do tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), do sapo-parteirocomum (Alytes obstetricans) ou do sapo-comum (Bufo bufo).
Quanto aos répteis as espécies potencialmente presentes são espécies cosmopolitas, tal como o lagarto
(Lacerta lepida), ou a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica).
No que respeita à comunidade avifaunística prevê-se a presença de espécies típicas de áreas agrícolas de
caráter tradicional. Assim, as espécies mais características deste biótopo serão: a perdiz (Alectoris rufa), a
codorniz (Coturnix coturnix), a poupa (Upupa epops), o cartaxo (Saxicola rubicola), o pintassilgo (Carduelis
carduelis), ou a escrevedeira (Emberiza cirlus).
A comunidade de mamíferos que ocorre no presente biótopo é formada por espécies adaptadas a meios
agrícolas como musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula), rato-do-campo (Apodemus sylvaticus),
doninha (Mustela nivalis), ou oportunistas e cosmopolitas tais como o rato-caseiro (Mus domesticus), a
ratazana (Rattus norvegicus), o javali (Sus scrofa) e a raposa (Vulpes vulpes).

7.5.11. Património cultural
Far-se-á a caracterização dos locais de interesse cultural, arqueológico e arquitetónico detetados. Terá
por base a identificação de achados (isolados ou dispersos), construções, monumentos, conjuntos,
sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica,
arquitetónica e etnológica, independentemente do seu estatuto de proteção ou valor patrimonial,
designadas como ocorrências.
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A metodologia seguida terá como guia a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de
Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em
Estudos de Impacte Ambiental”.
A área de estudo (AE) do factor Património Cultural será constituída pela área de incidência (AI) do
Projeto e uma zona de enquadramento (ZE). A AI direta (AId) corresponde à área da Mina do Numão,
que será objeto de prospecção sistemática. A AI indireta (AIi) corresponde à área envolvente da AId
onde o impacte paisagístico poderá ocorrer, que será objeto de prospecção sistemática. A ZE é uma
faixa envolvente considerada até pelo menos 1000 m de distância do limite da AI convencionada.
As ocorrências a identificar na pesquisa documental que estão localizadas na ZE servem para
caracterizar o património cultural conhecido e o potencial arqueológico da AE, não sendo sujeitas a
reconhecimento.
A caracterização do descritor Património na AE terá as seguintes fases de trabalh o: 1) pesquisa
documental para identificação de ocorrências conhecidas, a partir das fontes de informação,
nomeadamente bases de dados do DGPC e o Plano Diretor Municipal; 2) prospecção sistemática da AI
do Projeto.
O empreendimento mineiro localiza-se na zona tampão do Alto Douro Vinhateiro (Figura 23) –
Património Mundial (classificado como Paisagem Cultural Evolutiva e Viva), e que por força do Aviso
n.º 15170/2010, de 30 de julho, é Zona Especial de Proteção (ZEP) do património classificado e como
tal é também Monumento Nacional (Lei do património, n.º 7 do artigo 15.º) .
Uma vez que a Mina do Numão se localiza em zona de especial de proteção ao Alto Douro Vinhateiro,
área que integra a lista de património mundial, classificada como paisagem cultural evolutiva e viva, a
caracterização do património cultural far-se-á integrando os fatores ambientais Sócio-economia,
Património Cultural, Paisagem, Solos e Ocupação do Solo. Pretendendo-se avaliar da afetação do valor
universal excecional que determinou a classificação do Alto Douro Vinhateiro como bem patrimonial
cultural mundial.
A caracterização da situação atual do fator património cultural, imóvel, abran ge território correspondente
à Mina do Numão, considerada como área de incidência direta do projeto, acrescida de uma zona
envolvente de enquadramento, e apoiou-se em pesquisa documental e com recurso a trabalho de
campo, realizado no âmbito do processo de obtenção da concessão do Desmonte Experimental , em
2014.
Essa pesquisa visou a elaboração de um inventário de ocorrências, georeferenciáveis, correspondentes
a achados notáveis, monumentos, sítios e conjuntos, de natureza arqueológica, arquitetónica e
etnográfica, elegíveis independentemente do seu estatuto de proteção ou valor c ultural. Também se
procurou identificar, de forma preliminar, indícios toponímicos e fisiográficos que possam indicar sítios
de potencial interesse arqueológico 1.
As fontes de informação utilizadas incluíram inventário de património imóvel da Direção Geral do
Património Cultural, cartografia militar, plano diretor municipal de Vila Nova de Foz Côa, bibliografia e
websites especializados.

1

Já em 2017 a Minaport procedeu à elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Trabalhos Arqueológicos da
construção das infraestruturas necessárias ao Desmonte Experimental. Relatório de Acompanhamento dos Trabalhos
Arqueológicos Projeto de acompanhamento arqueológico em Seixas, Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa – Relatório
Final, julho de 2017.
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Identificaram-se ainda nove ocorrências patrimoniais:


Seis das ocorrências foram identificadas em pesquisa documental:

1 - Ermida de São Martinho 1
"Planta longitudinal simples, de espaço único, de massa horizontalizante e cobertura homogénea em
telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco e com vestígios de tinta verde, na
zona inferior, formando faixa, rematadas por friso de cimento armado, rebocado e pintado nas fachadas
laterais, estas com beiral. Fachada principal virada a S., em empena alteada com cimento armado e
pintado, interrompida no vértice por cruz latina sobre plinto paralelepipédico, tendo, so bre os cunhais,
pináculos piramidais sobre plintos paralelepipédicos; é rasgada por portal de verga recta, protegido por
porta metálica pintada de verde, de duas folhas e um orifício encimado pela inscrição pintada de branco:
"ESMOLAS"; encontra-se ladeado por duas frestas, sendo estas vedadas por rede de arame e por
gradeamento resumido a um ferro vertical. Fachadas laterais e posterior cegas, esta em empena,
também alteada." (IHRU).
"A capela encontra-se implantada no sítio mais penhascoso. Para Sul e Oeste uma área de rochedos,
com alguns abrigos naturais, que se encontra actualmente coberta com espessa vegetação, tornando
difícil as recolhas de superfície. As recolhas foram possíveis num terreno recentemente revolvido para
plantio de vinha. Recolhido um seixo quartzitico, 2 mós manuais moventes em granito bem como
núcleos e lascas de quartzo. Não foi recolhida cerâmica." (Coixão, 2000, p. 169.)
2 - Capela de Santo António e Igreja de S. Martinho (Matriz de Seixas) 2
Capela de Santo António: "Planta longitudinal simples, de espaço único, de massa horizontalizante e
cobertura homogénea em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com os
ângulos marcados por cunhais perpianhos, em cantaria de disposição irregular, com as juntas
guarnecidas de cimento e encimados por pináculos piramidais de remate esférico sobre altos plintos
moldurados, as laterais rematando em beiral. Fachada principal, voltada a O., em empena truncada por
plinto ornamentado, delido pela erosão, encimado por cruz latina de hastes rectas; é rasgada por amplo
portal de verga recta e moldura de granito, tendo na verga a data "1694". Fachada lateral esquerda,
virada a N., rasgada por porta de verga recta com moldura simples de cantaria, no eixo da qual se ergue
uma sineira de ferro, assente numa base de cantaria que interrompe o beiral. A fachada lateral direita,
virada a S., forma uma curvatura acentuada e é rasgada por pequena fresta rectangular com moldura de
granito. Fachada posterior em empena truncada por plinto, encimado por cruz latina de hastes rectas."
(IHRU).
Igreja Matriz: "Planta longitudinal composta de nave única, capela-mor mais estreita, sacristia e anexo
adossados à fachada lateral esquerda, de massas horizontalizantes, com volumes articulados e
coberturas diferenciadas em telhados de duas águas nas nave e capela-mor, mais baixa, e de uma
água na sacristia e no anexo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento
de cimento, pintado de cinza, circunscritas por cunhais apilastrados com as juntas pintadas de branco e
firmados por pináculos, na forma de fogaréus na nave e piramidais na capela-mor, rematadas por friso e

1

Notas sobre a ocorrência: Tipologia: Capela e Vestígios de Superfície; Cronologia: Moderno e Contemporâneo, Pré -História
Recente; e Categoria Arquitetónica/Arqueológico. Sem estatuto legal; Valor Cultural Médio; Identificada na CM n.º 129; Fonte:
CM, IHRU; Coixão, 2000, n.º 180; Localiza-se na zona envolvente do projeto.
2 Notas sobre a ocorrência: Tipologia: Capela e Igreja; Cronologia: Moderno e Contemporâneo; e Cate goria Arquitetónica.
Sem estatuto legal; Valor Cultural Médio; Identificada na CM n.º 129; Fonte: CM, http://www.cm -fozcoa.pt, IHRU; Localiza-se
na zona envolvente do projeto.
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cornija na igreja e em cornija na sacristia e no anexo. Fachada principal voltada a O., em empena
truncada por dupla sineira em arcos de volta perfeita, assentes em impostas salientes, rematadas por
cornija, encimada por pináculos nos ângulos e coroada por cruz latina sobre plinto; é rasgada por portal
em arco abatido, com moldura simples e rematada por cornija curva, friso cônca vo, que integra um
medalhão com a data "1793", gravada e envolta por vieiras, e segunda cornija contracurvada; é
encimado por janela em arco abatido com moldura inferior recortada e remate em cornija volutada. A
fachada lateral esquerda, virada a N., é rasgada por porta travessa em arco abatido e remate em cornija
e por janela rectilínea em capialço e moldura simples, tendo adossado, entre a porta e a fresta, o anexo,
rasgado por janela jacente emoldurada e por porta de verga recta com moldura de cantaria, na face E.;
ao corpo da capela-mor, adossa-se a sacristia, com janela jacente emoldurada e, na face O., porta de
verga recta e moldura simples, com acesso por dois degraus. A fachada lateral direita, virada a S., é
rasgada, no corpo da nave, por porta em arco abatido, com moldura de cantaria e remate em cornija, e
por janela rectangular emoldurada e em capialço, surgindo, no corpo da capela -mor, janela idêntica à
anterior. Fachada posterior cega, em empena com cruz latina de hastes apontadas sobre plinto no
vértice, sendo visível o remate em empena do corpo da nave, coroada por cruz latina de hastes
florenciadas sobre plinto." (IHRU)
3 - Pombais da Ribeira das Mós 1
"Os pombais tradicionais são edifícios da arquitetura vernácula que surgem em número muito ele vado
em todo o Nordeste Transmontano, Alto Douro e Beira Alta, sendo o concelho de Vila Nova de Foz Côa
um dos mais significativos no que diz respeito à presença destes edifícios singulares. Os pombais são
construções edificadas para a domesticação e criação de pombos selvagens. O objectivo é criar
condições artificiais idênticas às que os pombos procuram na natureza. Pombos que, em estado
selvagem, nidificam em penhascos e abrigos nas rochas das zonas montanhosas. Do que cremos
saber, no Douro Superior os pombais conheceram grande expansão no século XIX e na primeira
metade do século XX." (Mendes 2014).
4 - Poço d'Ola2
"O sítio é constituído por uma zona de declive suave na margem esquerda da ribeira de Murça. A
construção de muros com pedra de xisto (extraídas no local) permitiu a constitutição de diversos
patamares artificiais, hoje plantados com oliveiras. Toda área foi intensamente destruída e agricultada, o
que dificulta a recolha de materiais arqueológicos. Espólio: 3 seixos quartzíticos com sinais de
utilização, 3 núcleos de quartzo." (DGPC - Endovélico).
5 - Torrão3

"Num pequeno esporão, no cimo de uma ravina que dá a um ribeiro, foram destruídos vestígios de uma
construção do período de ocupação Romana. Grande quantidade de restos cerâmicos (tegula, imbrex,
dolium) ficaram nos caboucos da nova casa de casa recentemente ali construída. O sítio localiza -se

Notas sobre a ocorrência: Tipologia: Pombal; Cronologia: Contemporâneo; Catego ria Arquitetónico e Etnológico.
Sem estatuto legal; Valor Cultural Médio-Baixo; Identificada na CM n.º 129; Fonte: CM, Mendes (2014); Localizase na zona envolvente do projeto.
2 Notas sobre a ocorrência: Tipologia: Vestígios diversos; Cronologia: Indeterm inado (Pré-História Antiga);
Categoria: Arqueológico. Sem estatuto legal; Valor Cultural Indeterminado; Identificada na CM n.º 129; Fonte:
DGPC,CNS 16434; Localiza-se na zona envolvente do projeto.
3 Notas sobre a ocorrência: Tipologia: Casal Rústico e Via; Cronologia: Romano; Categoria: Arqueológico. Sem
estatuto legal; Valor Cultural médio; Identificada na CM n.º 129; Fonte: Coixão, 2000,n.º 67; Localiza -se na zona
envolvente do projeto.
1
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junto ao rio Douro, no Torrão (estação de Freixo). A propriedade pertence ao senhor Acácio Filipe de
Seixas do Douro (hoje Petiscaria Perguiça). Recolhido um instrumento de ferro, que julgamos tratar-se
de um "arpão" para pesca do solho ou esturjão. Junto à atual estrada, do lado da ravina, por cima deste
Sítio, podemos ver ainda vestígios da antiga "via Romana" (Coixão, 2000, p. 268).
6- Quinta do Vale1
"O acesso faz-se saindo da freguesia de Seixas para Sul, passando pela Igreja Matriz. Logo após a
Fonte dos Cântaros, vira-se à esquerda por um caminho vicinal que vai para as Gandras. Encontrando
uma casa de campo (já na Quinta do Vale) descemos à "poça" onde se podem ver ainda vestígios do
que teria sido uma "Villa Rústica" no período de ocupação Romana. Quando era proprietário da Quinta o
Senhor Helder Firmino durante a abertura de uma vale para "açude", foram destruídas estruturas e
levantadas bases e fustes de colunas. Pelo solo encontram-se espalhados muitos fragmentos cerâmicos
(essencialmente de tégula). O antigo proprietário recolheu bases de colunas e três pesos de tear em
barro (pondus)." (Coixão, 2000, p. 245).


Três das ocorrências foram identificadas em trabalho de Campo:

7 - Complexo agro-rural Ribeira de Murça
Complexo agro-rural composto por uma casa, dois tanques e um conjunto de socalcos murados que
estruturam o sítio, atualmente plantado com laranjeiras. A casa foi construída em pedra seca de xisto
tem cobertura em telhado de uma só água e entrada com ombreiras e litel em granito. Os dois tanques
encontram-se adossados aos muros de socalcos, um foi construído em granito e outro em argamassa
de cimento. Os muros de socalcos foram construídos em pedra seca de xisto.

Figura 30– Complexo agro-rural (Oc. 7).

Notas sobre a ocorrência: Tipologia: Villa; Cronologia: Romano; Categoria: Arqueológico. Sem estatuto legal;
Valor Cultural médio- elevado; Identificada na CM n.º 129; Fonte: Coixão, 2000,n.º 43; Localiza-se na zona
envolvente do projeto
1
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8 - Complexo agro-rural Ribeira de Murça
Complexo agro-rural composto por uma casa e vários socalcos murados, atualmente em estado de
abandono. A casa em pedra seca de xisto, atualmente sem cobertura, em telhado de uma só água. Os
muros de socalcos foram construídos em pedra seca de xisto.
9 - Ribeira de Murça
Conjunto hidráulico constituído por duas charcas escavadas no afloramento rochoso. Atualmente ambas
estão cobertas por vegetação rasteira.

Figura 31– Ribeira de Murça (Oc. 9).

7.5.12. Paisagem
A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente que nos rodeia. Assim,
um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente integrado e
ambientalmente saudável, terá, como resultado, uma paisagem de elevada qualidade.
No entanto, dada a sua subjetividade, é um dos fatores ambientais mais complexos de analisar e
caraterizar, uma vez que se encontra dependente da apreensão e interpretação do seu
observador/recetor. Nesse sentido, a caraterização da situação de referência deverá ser orientada na
perspetiva de identificar de forma sistemática e homogénea as unidades de paisagem presentes na área
de influência do projeto e com isso integrar as áreas territoriais que se destacam em termos
morfológicos, ecológicos, culturais, socioeconómicos e sensoriais.
A zona em estudo localiza-se na região do baixo Côa, em plena Terra Quente do Nordeste
Transmontano e a paisagem aqui é fundamentalmente marcada pela presença do rio Douro e pela
imponência dos vales profundamente esculpidos, que resultam do vigor do encaixe no substrato de xisto
e da grandeza das suas encostas.
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De acordo com a publicação “Contributos para identificação e caracterização da Paisagem em Portugal
Continental”1, a área em estudo integra-se na Unidade de Paisagem E – Douro, sub-unidade 35 – Alto
Douro, correspondendo ao troço superior do rio Douro, antes de atingir o seu curso internacional.
Esta unidade de paisagem naturalmente marcada pelo rio Douro e pela presença do plano de água,
apresenta-se como um vale encaixado, de carácter cénico único. A paisagem é dominada pela
sucessão de encostas de matos esparsos, divididas pela presença de uma intrincada rede de ribeiros.
Devido à situação microclimática aí existente, a paisagem agrícola das encostas que assistem as
margens do Douro é dominada pela presença das vinhas, que naturalmente favorecem das condições
litológicas e das orientações a Sul.
Fortemente determinada pela associação das condições de solo, relevo agrestes e o clima seco, a
paisagem duriense é, sem dúvida, detentora de um riquíssimo conteúdo em termos históricos e
culturais, que no seu conjunto favorecem um mosaico cultural de carácter mediterrânico,
Nesta unidade, a paisagem apresenta-se no geral ordenada, com uma profundidade média a reduzida
(vales estreitos e sinuosos), horizontes altos e recortados, com uma grandeza dominantemente vertical,
com luz crua e brilhante no período seco do ano (Figura 32). É muito especial a dinâmica cromática
desta paisagem ao longo do ano, destacando-se como excecionais os períodos de floração das
amendoeiras e o anterior à queda das folhas das videiras.
Trata-se portanto de uma unidade de paisagem com elevada identidade, ligada à morfologia do vale do
Douro e seus afluentes e ao aproveitamento dos recursos naturais, aqui com uma expressão muito
especial devido à presença significativa das culturas da vinha, oliveira e amendoeira.

Figura 32 – Ocupação atual do solo na envolvente próxima da área de intervenção do projeto.

1

DGOTDU, 2002.
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Trata-se de uma área de muito baixa densidade populacional, verificando-se apenas alguns
povoamentos urbanos de muito pequena dimensão que se concentram em planalto ou zonas da encosta
onde o declive é mais suave e com melhor exposição solar (geralmente Sul ou Sudoeste), sendo
também, por esse motivo e devido à sua posição na topografia, os locais onde estarão presentes o
maior número de recetores visuais sensíveis da área em estudo. Nesse sentido, esses locais,
juntamente, com as vias de acesso rodoviário que intercetam a área de estudo, serão alvo de uma
análise visual e paisagística bastante aprofundada ao longo da caracterização do fator ambiental
paisagem.
Na caracterização da situação de referência será determinada a existência de diferentes unidades e
sub-unidades homogéneas de paisagem. A determinação dessas unidades de paisagem consubstancia se na caracterização sistemática de toda a área abrangida pelo estudo, assinalando -se as relações de
dependência entre o substrato físico e sua compartimentação natural, pouco mutáveis, a estrutura
biológica a eles associada e, complementarmente, as formas dominantes da ocupação do solo.
Em função de cada uma das unidades de paisagem definidas, será também avali ada a respetiva
qualidade e a sensibilidade paisagística e visual, com o intuito de ponderar e determinar o estado atual
do território em que o projeto será implantado e qual a sua capacidade de absorver as intervenções e de
que modo irá reagir.
Com vista a obter uma melhor perceção da estrutura biofísica e paisagística da área em estudo, será
ainda elaborada cartografia temática, no âmbito de análise biofísica (Hipsometria, Declives, Orientação
de Encostas), essencial para a definição e delimitação cartográfica das Unidades Homogéneas da
Paisagem, e de análise visual e paisagística, (qualidade, absorção, sensibilidade e bacia visual), a qual
determinará o seu valor visual e paisagístico global, considerando-se também para a análise vários
pontos de observação, junto aos locais na área em estudo onde se concentrem maior número de
recetores sensíveis.
Desse modo, a análise da qualidade da paisagem será elaborada de acordo com as características
fisiográficas e de ocupação, previamente analisadas, para cada uma das unidades de paisagem.
Quanto à sensibilidade visual da paisagem, será efetuada uma análise considerando que se encontra
diretamente dependente da sua qualidade e do potencial de visualização a que esta se encontra sujeita.
Esse potencial será estudado recorrendo a uma matriz habitualmente utilizada para o efeito, em função
das condições topográficas do local, grau de incidência visual e acessibilidade natural e da proximidade,
de cada uma das unidades de paisagem identificadas, a áreas urbanas e vias de comunicação de
hierarquia superior (acessibilidade adquirida).
Servirão de apoio à caraterização e análise da paisagem local a Carta Militar de Portugal, elementos a
obter nas visitas de campo, cobertura aérea e bibliografia diversificada.
Considerando a excecionalidade do território em que o projeto se insere - zona especial de proteção do
Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro, classificado como paisagem cultural evolutiva e viva serão
integradas as preocupações que deverão ser transversais ao património e à paisagem e especificados
os principais atributos que conferem autenticidade e integridade à região classificada.
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7.5.13. Aspetos socioeconómicos
A caracterização do fator ambiental sócioeconomia associado à atividade mineira será, porventura,
aquele que maior complexidade apresenta.
Por um lado a atividade extrativa representa, do ponto de vista da sócioeconomia, um fator de
desenvolvimento importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas
indústrias que alimenta a jusante e a montante, sendo, neste domínio, um polo de dinamização
económica, gerador de emprego direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades
económicas locais e regionais. Por outro, os eventuais impactes negativos prevêem-se, sobretudo, no
âmbito dos fatores ambientais Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, e Paisagem, que, não deixam de ser
importantes do ponto de vista socioeconómico se influírem de forma negativa na qualidade de vida das
populações.
A caracterização socioeconómica incluirá a avaliação dos parâmetros usuais em estudos de impacte
ambiental, nomeadamente:


Caracterização do Socioeconómica do concelho de Vila Nova de Foz Côa e o seu enquadramento
na Sub-região Douro, Região Norte e País;



Avaliação do papel da indústria mineira no desenvolvimento regional e local;



Caracterização das perspetivas de emprego e de desenvolvimento económico dos concelhos da
Vila Nova de Foz Côa;



Caracterização da freguesia de Freixo do Numão e do concelho da Vila Nova de Foz Côa;



Identificação das atividades económicas e usos de água e solos potencialmente afetados pela
atividade mineira;



Caracterização e avaliação do papel da Mina do Numão ao nível local, como vetor de
desenvolvimento económico e de emprego, de forma direta, e a influência dos royalties devidos ao
Estado pela obtenção da concessão de exploração.

No campo da caracterização, diagnóstico e avaliação socioeconómica assumem-se os seguintes
aspetos a nível metodológico:


recolha e tratamento da informação estatística disponível, à escala local/regio nal e nacional com
indicação dos dados estatísticos pertinentes do Instituto Nacional de Estatística, com dois
períodos de referência;



análise e tratamento da documentação de orientação estratégica e política a nível local e regional
(para além da própria empresa);



levantamento de campo, identificando eventuais usos e infraestruturas que possam ser
potencialmente afetados pela atividade mineira;



entrevistas a agentes-chave a nível local e, ou regional (5 a 10 entrevistas): a parceiros,
comunidade e entidades públicas locais e regionais.
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7.5.14. Ordenamento do território e planeamento municipal
Serão analisados os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor com incidência sobre a área de
intervenção do projeto, especificamente, o Programa Nacional da Política de Orde namento do
Território1, o Plano Rodoviário Nacional 2., Plano Nacional da Água 3, o Plano Regional de Ordenamento
do Território do Norte 4, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro5, o Plano de Gestão da
Região Hidrográfica do Douro 6, Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro
Vinhateiro7, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa.
Serão observadas as servidões e restrições de utilidade pública em vigor na área a intervencionar,
nomeadamente, as plantas de condicionantes dos PDM de Vila Nova de Foz Côa, e, especificamente, a
carta de REN8 publicada. Serão analisadas as afetações realizadas em âmbito do desmonte
experimental e da exploração mineira, especificamente na REN e na RAN.
Para efeitos de análise, serão demarcadas as intervenções pretendidas nas diferentes cartas dos
instrumentos de gestão do território em vigor acima mencionados, com as respetivas legendas e sem
alteração da escala original das plantas. Em cada planta (extrato) será definida a área de concess ão e
nesta a área afeta à atividade, que inclui a área de lavra (projetada à superfície, uma vez que a lavra se
realiza em subterrâneo) do corpo mineralizado, bem como os locais para implantação das instalações
sociais e de apoio, incluindo o estabelecimento industrial de tratamento de minério (lavaria) e os aterros
de gestão de resíduos.
Com base na presente metodologia, pretende-se identificar, antecipadamente, a existência de
potenciais conflitos entre as normas e regulamentos vigentes nos diversos instr umentos de gestão
territorial em análise e as características da intervenção a desenvolver.

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, alterada pelas Declarações de Rectificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e
n.º 103-A/2007, de 2 de novembro.
2 Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Rectificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro,
alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto.
3 Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro.
4 Aguarda publicação (após determinação da sua elaboração através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 29/2006, de 23 de março).
5 Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de janeiro.
6 Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, com as alterações introduzidas pela Declaração
de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro.
7 Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro.
8 Portaria n.º 181/2016 de 07 Julho.
1
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8. PROPOSTA METODOLÓGICA DE PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE
IMPACTES AMBIENTAIS
8.1 INTRODUÇÃO
Os impactes associados ao Plano de Lavra (Projeto) serão caracterizados e classificados em função
dos seguintes parâmetros:


sentido (positivo ou negativo), tendo em conta o carácter benéfico ou prejudicial da ação do
projeto;



duração (permanente ou temporário);



magnitude (baixos, médios e elevados);



carácter (direto ou indireto)



significância, permitindo comparar a importância dos diversos impactes.

Sempre que possível, a avaliação de impactes terá natureza quantitativa, o que permitirá uma
comparação direta com valores limite legalmente previstos (e.g. o caso do ruído ou da qualidade das
águas). Nos outros fatores, será a experiência da equipa técnica envolvida no estudo e o recurso a
analogias com outros casos estudados que sustentarão uma avaliação de impactes criteriosa, de
natureza qualitativa.
Serão ainda avaliados, sempre que possível, os impactes cumulativos resultantes da implementação do
Projeto, analisando-se as características gerais da envolvente próxima (ocupação atual do solo,
ordenamento do território previsto para a área, presença/ausência de elementos detratores, etc.), ou
seja, as ações de projeto que poderão potenciar/incrementar problemas eventualmente existentes ou
previstos.

8.2 CLIMA
Relativamente ao clima, não se prevê que as atividades mineiras venham a ter impactes sobre o clima.
No entanto é expetável que os meteoros, como o vento, o nevoeiro e a chuva, venham a influenciar a
dispersão de poeiras e de ruído.
Não se prevê que o projeto em apreço venha a gerar impactes negativos mensuráveis sobre a
generalidade das variáveis climatológicas. Ainda que pouco significativos , os impactes ambientais
previstos resultantes serão:


Alteração do regime de escoamento de micro-escala das massas de ar;



Redução da evapotranspiração, devido à remoção do coberto vegetal remanescente;



Alteração da humidade relativa do ar, consequência da alteração da topografia e do regime
hidrológico local.
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No que respeita aos aspetos globais do clima, nomeadamente a depleção da camada de ozono
estratosférico e as alterações climáticas, a sua abordagem e quantificação em termos de impacte
ambiental é diversa. As substâncias que promovem a destruição do ozono não fazem parte dos
processos normais das atividades em estudo.
Ao nível das alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases com efeito de estufa,
resultará, maioritariamente, dos consumos de combustíveis nos equipamentos móveis.
Uma vez que não estão previstos impactes sobre este fator ambiental, não se prevê que venham a ser
necessárias medidas de minimização, pelo que nesta fase não são apresentadas este tipo de medidas.
Se tal se vier a verificar, com o decurso dos trabalhos, serão preconizadas medidas de minimização.

8.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Serão analisados os fenómenos erosivos e de estabilidade/instabilidade, o que permitirá avaliar os
potenciais impactes ao nível destes fatores. Ainda neste âmbito, será dada especial atenção a zonas
potencialmente instáveis e que, geomorfologicamente, possam vir a apresentar tendências evolutivas
preocupantes.
Serão, igualmente, avaliados os impactes sobre a eventual afectação de património g eológico de
elevado interesse científico e paisagístico.
Serão ainda considerados os impactes decorrentes do aproveitamento do recurso mineral.

8.4 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Avaliar-se-ão os efeitos sobre os recursos hídricos superficiais nomeadamente no que respeita:


À desorganização (com consequentes alterações de traçado) da rede hidrográfica;



À alteração do regime hidrológico, com eventuais incrementos dos caudais de ponta de cheia
como consequência das impermeabilizações necessárias à implantação do Projeto mineiro;



O peso que a necessidade de água para o normal funcionamento do Projeto mineiro tem nas
disponibilidades hídricas da região.

8.5 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Os impactes nos aspetos quantitativos dos recursos hídricos subterrâneos serão avali ados no que
respeita:


À alteração (rebaixamento) dos níveis freáticos locais como consequência da abertura das
galerias e inerente necessidade de se explorar a seco;



À diminuição de área de recarga das águas subterrâneas, consequência das impermeabilizaçõe s
quer de edifícios de apoio ou de melhoria/enriquecimento do minério e ainda das possíveis
impermeabilizações associadas às áreas de deposição de rejeitados;



À alteração da permeabilidade do maciço rochoso como consequência da utilização de explosivos
na frente de desmonte subterrâneo;
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Às possíveis interferências nas produtividades de captações de água subterrânea (públicas ou
privadas) na envolvente da área mineira.

8.6 QUALIDADE DA ÁGUA
Na exploração de minas o fator que assume maior relevo sobre a qualidade das águas superficiais é o
transporte de elementos metálicos associados aos depósitos em exploração e de sólidos para as linhas
de água, com consequente incremento da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST).
O transporte de contaminantes para as linhas de água podem ter origem natural (durante períodos de
precipitação intensa e prolongada) ou resultar da ação do Homem (com libertação de efluentes para o
meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir sobre o meio geológico não intervencionado (natura l ou
seminatural) ou intervencionado (e.g. frentes de exploração, etc.).
Para além desta potencial contaminação inorgânica, poderão ainda surgir episódios de derrames
acidentais quer de efluentes domésticos (provenientes das instalações sociais) quer de hi drocarbonetos
e/ou óleos e gorduras ou da lavaria.
Com a exceção dos Sólidos Suspensos Totais, todos os restantes elementos ou compostos acima
referidos, têm potencial de contaminação das águas subterrâneas.
A avaliação dos impactes na qualidade das águas superficiais e subterrâneas apoiar-se-á num
conhecimento profundo da qualidade das águas ante-implementação do Projeto (quer ao nível da rede
de amostragem, quer da frequência da amostragem quer ainda, do conjunto de parâmetros a
monitorizar), estabelecendo-se uma “baseline” que permita intervalos de concentração considerados
naturais (função da sazonalidade da precipitação e recarga das águas subterrâneas). Após a definição
desta “baseline” para um conjunto alargado de parâmetros, definir-se-ão níveis de alerta os quais uma
vez atingidos, despoletarão a implementação de medidas corretivas ao Projeto.
Para a avaliação dos impactes das escombreiras e/ou bacias de rejeitados na qualidade das águas
envolventes (superficiais e subterrâneas) serão contemplados os resultados de ensaios de lixiviação.

8.7 SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO
Serão analisadas as alterações induzidas no uso do solo e na sua capacidade produtiva, decorrentes da
exploração mineira, na fase de exploração e após a sua desativação.
Na análise a efetuar serão quantificadas as áreas e percentagens da área em estudo, em função da
tipologia de uso e ocupação atual do solo.
Será ainda objeto de avaliação, os eventuais impactes provocados pela libertação de partículas e
poeiras no decorrer da exploração na qualidade global dos solos.

8.8 QUALIDADE DO AR
Os potenciais impactes negativos que poderão ocorrer na área de estudo estão diretamente
relacionados com o aumento dos níveis de empoeiramento, sobretudo na fase de exploração. De forma
a avaliar estes mesmos impactes a metodologia seguida consistirá na estimativa da quantidade de
poeiras (PM 10) geradas pelas ações decorrentes da implementação do projeto, e de que forma é que
estas se irão dispersar na envolvente da área de estudo. Para tal, apresentam -se os níveis de
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concentração de PM 10 resultantes da modelação efetuada pela aplicação do software AerMod View, que
recorre a modelos EPA1.
Através da modelação será possível apresentar os níveis de concentração previstos para a
concentração máxima diária (que corresponde ao nível de concentração máximo previsto), para o
36º máximo diário (valor que permite avaliar o cumprimento do número máximo de dias com
concentrações superiores ao limite diário) e para a concentração média anual. A média obtida será
comparada com os valores obtidos na situação de referência e com os limites legais aplicáveis.
Para tal proceder-se-á à determinação das emissões associadas aos trabalhos de exploração tendo por
base os critérios propostos pela Agência Americana para o Ambiente (EP A) em “Compilation of Air
Pollutant Emission Fators (AP-42)” (1995) aplicando-se as metodologias previstas nos seguintes
capítulos:


11.19.2 - Crushed Stone Processing – que descreve as emissões devidas aos processos de
beneficiação dos materiais extraídos (moagem)



13.2.1 - Paved roads - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de
emissão de vias de acesso pavimentadas;



13.2.2 - Unpaved roads - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de
emissão de vias de acesso não pavimentadas;



13.2.5 - Industrial Wind Erosion - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas
de emissão associadas à erosão eólica em áreas desmatadas.

Desta forma, pretende-se identificar quais as fontes associadas ao projeto passíveis de influenciar
negativamente a qualidade do ar da envolvente onde o mesmo se insere, bem como quais os
acréscimos de poluentes associados ao funcionamento de máquinas e equipamentos a utilizar.
No caso de se virem a verificar situações em que as concentrações de PM 10 se encontram acima do
limite legal estabelecido, serão propostas medidas de minimização, que serão prioritariamente
associadas à redução das emissões na fonte através de medidas organizacionais e corretivas.

8.9 AMBIENTE SONORO
Com base nas medições realizadas na situação de referência, e através da elaboração de um modelo
de previsão dos níveis de ruído associados aos trabalhos a desenvolver, será feita uma análise dos
impactes decorrentes da fase de exploração.
A avaliação de impactes para a fase de exploração será realizada com recurso a software específico,
concretamente o programa de previsão e mapeamento de ruído ambiental exterior Cadna -A, na sua
versão V3.7. Este software está de acordo com os requisitos da Diretiva 2002/49/CE e da legislação
portuguesa, permitindo a realização das simulações segundo um conjunto de normas
internacionalmente reconhecidas, tendo-se recorrido às normas de cálculo propostas pela
Recomendação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de agosto, nomeadamente a norma ISO 9613-2
“Acoustics – Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: General Method of Calculation ” no
caso do ruído industrial (fontes pontuais – equipamentos associados ao processo produtivo) e a norma

1

Environmental Protection Agency. Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
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NMPB-Routes-96 método nacional de cálculo francês (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB), no caso do ruído
de tráfego rodoviário.
Na modelação a realizar irão considerar-se apenas as fontes ruidosas associadas ao projeto em
análise, pelo que os valores obtidos irão corresponder ao ruído particular da labor ação do
estabelecimento industrial. Assim, os valores obtidos serão adicionados aos valores medidos na
situação de referência, nos três períodos em análise, de forma a proceder à análise dos critérios de
exposição máxima e de incomodidade.
Para a simulação dos níveis de pressão sonora na fase de funcionamento, serão consideradas a s
condições mais desfavoráveis, permitindo desta forma avaliar o ruído produzido em situações limite,
ainda que estas não se venham a verificar na prática.
Será ainda contabilizado na modelação o tráfego de viaturas pesadas que acedem diariamente à mina,
que será estimado de acordo com as reservas existentes e a produção anual. Através dos resultados
obtidos no modelo será possível realizar a comparação dos valores nos mesmos locais considerados na
situação de referência, permitindo desta forma a avaliação dos impactes associados de acordo com a
legislação vigente.
Caso se venham a verificar situações de incomodidade serão propostas medidas minimizadoras que
possam condicionar as emissões de ruído para níveis característicos com os limites estabelecidos pela
legislação vigente.

8.10 VIBRAÇÕES
Com o intuito de avaliar os impactes associados a este fator, será utilizada a equação de Johnson
aproximada (equação tipo) com os valores de velocidade de vibração de pico. Esta equação permite
prever os níveis de velocidade de vibração de pico que irão ocorrer nas estruturas da envolvente, em
função da carga de explosivo a utilizar e das distâncias entre as frentes de desmonte e as estruturas.
Os valores obtidos serão comparados com os valores limite constantes na norma NP -2074, de 2015,
"Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas". Esta Norma aplica-se a todas as
estruturas, nomeadamente edifícios para habitação, indústria e serviços, bem como a escolas, hospitais
e similares, igrejas ou monumentos que exijam cuidados especiais e a outras infraestruturas, quando
sujeitas a vibrações originadas por solicitações impulsivas.
Quanto à incomodidade humana, em Portugal, e na ausência de normativo nacional, é utilizado o
normativo internacional contemplado pela norma ISO 2631, de 2003, destinada à “Avaliação da
Exposição Humana às Vibrações de Corpo Inteiro”.
De acordo com a norma ISO 2631, os limites admissíveis de vibração são definidos para os três critérios
geralmente reconhecíveis de preservação do conforto, eficiência de trabalho e segurança ou saúde,
denominados, respetivamente: nível de conforto, nível de eficiência (fadiga) e limite de exposição. Estes
limites estão especificados em termos de frequência vibratória, grandeza de aceleração, tempo de
exposição e a direção da vibração em relação ao tronco humano.
Assim, será possível quantificar os impactes resultantes da exploração da mina e, em função do maior
ou menor afastamento aos valores constantes nas normas referidas, avaliar a magnitude e significado
dos impactes identificados.
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Com esta análise será possível estabelecer as quantidades máximas de explosivo a utilizar em cada
local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia do substrato geológico, de forma
a garantir o pleno cumprimento da NP-2074 e da ISO 2631.

8.11 FLORA E FAUNA
8.11.1. Definição da área de estudo
Tendo em conta a natureza do Projeto em avaliação, a tipologia de ações e de infraestruturas que o
mesmo integra, a caracterização dos potencias habitats naturais e espécies e a distância da área de
estudo às diversas áreas sensíveis identificadas, definiu-se, para a caracterização da situação de
referência e posterior avaliação de impactes, a área de estudo considera a área mineira e uma
envolvente de 50 m.

8.11.2. Vertentes ecológicas a considerar
As vertentes ecológicas a considerar em fase de EIA deverão ser as seguintes:


Flora, habitats e vegetação;



Herpetofauna (anfíbios e répteis);



Avifauna;



Mamíferos.

A caracterização terá por base a recolha de elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis, bem
como a realização de levantamentos de campo, que seguidamente se descrevem.

8.11.2.1. Flora, habitats e vegetação
Para a caracterização da flora e da vegetação, serão inventariados, caracterizados e cartografados os
habitats presentes na área definida como área de estudo. A informação produzida será apresentada
cartograficamente, numa Carta de Habitats, à escala 1:10 000.
Para cada habitat será caracterizada a flora e a vegetação com base na metodologia dos quadrados,
cujo número e dimensão será determinada através do método da área mínima 1 e transectos nas zonas
onde o primeiro método não possa ser realizado.
Tendo em conta o período de floração da espécie de flora identificada como mais relevante verifica-se a
necessidade de realização de levantamentos de campo no período entre março e julho, comportando
desta forma também os períodos da maioria das espécies e por isso permitindo a obtenção de um
elenco florístico o mais completo possível.
Nos levantamentos a realizar, será caraterizado o coberto vegetal, através da recolha de informação
acerca da diversidade específica, da dominância relativa, da cobertura vegetal e percentagem de solo
nu.

1

Kent & Coker, 1992
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A informação recolhida será tratada com recurso a bibliografia especializada, sendo realizada uma
classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes serão descritos e
caracterizados.
Serão identificadas também as espécies exóticas presentes na área de estud o e as localizações das
espécies exóticas com carácter invasor.

8.11.2.2. Herpetofauna
A identificação de anfíbios será realizada com base em: prospeção intensiva nas linhas de água com
auxílio de camaroeiro para encontrar posturas, girinos e/ou indivíduos adultos; deteção bioacústica
noturna das vocalizações características dos anuros; transecto rodoviário noturno a velocidade reduzida
por estradas próximas da área de estudo que atravessem ou se aproximem de linhas ou massas de
água, preferencialmente em noites logo após as primeiras chuvas de outono; prospeção de salamandralusitânica nas entradas da mina; e ainda observação avulsa.
A identificação de répteis será realizada com base em: deteção visual durante transectos pedestres
para busca intensiva, recorrendo a levantamentos de pedras e/ou outras estruturas suscetíveis de
albergar indivíduos, uma parte significativa dos transectos realizadas deverão ser feitos junto a linhas
de água ou massas de água, maximizando a possibilidade de deteção de lagarto -de-água e cágadomediterrânico; e ainda observação avulsa, nomeadamente de mortalidade rodoviária.

8.11.2.3. Aves
Para determinar o padrão geral de ocorrência das espécies serão realizados pontos de escuta com
distância fixa, distribuídos por toda a área de estudo e por todos os habitats existentes, a uma distância
mínima de 500 m entre si. Cada ponto terá uma duração de 5 minutos, de forma a padronizar o método
de amostragem1. Este método permitirá inferir sobre os padrões globais de utilização da área de estudo,
assim como obter riquezas específicas e índices de abundância.
Serão ainda realizados alguns pontos de observação em locais estratégicos, com duração de uma hora,
para avaliar a utilização desta área por aves de rapina.
Uma vez que parte das espécies mais relevantes potencialmente presentes na área são migradores
reprodutores a amostragem das aves deverá ser realizada preferencialmente no verão de forma a incluir
estas espécies.

8.11.2.4. Mamíferos
Para o estudo dos carnívoros serão realizados transectos para prospeção de indício s de presença
(pegadas, dejetos, fossadas e escavadelas) nos caminhos existentes na área de estudo. De forma a
possibilitar a deteção de presença de lontra deverão ser feitos transectos ao longo da linha de água,
coincidentes com os locais de pesca, para deteção de indivíduos ou vestígios.
Deverão ser prospetadas todas as estruturas presentes na área de estudo que possam potencialmente
albergar morcegos (e.g. minas de água, edifícios abandonados, pontes de pedra,…). A monitorização
dos locais de abrigo com potencial identificados, deverá ser realizada 3 vezes ao ano: durante a época

1

Bibby et al., 2000
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de maternidade uma vez em maio (para Myotis myotis), e uma vez entre junho e julho; e na época de
hibernação entre janeiro e fevereiro 1.
Uma vez que são potenciais na área de estudo também espécies fissurícolas/arborícolas e de forma a
compreender quais as áreas de alimentação utilizadas pelas espécies presentes nos abrigos
identificados, deverão ser realizados censos noturnos para deteção de vocalizações de morcegos. Esta
amostragem será realizada com recurso a um detetor de ultra-sons (D240x Pettersson Elektronik©). Os
pontos para deteção de morcegos deverão ser distribuídos por todos os habitats presentes na área de
estudo e terão a duração de 10 minutos. Os pontos serão real izados 30 minutos após o pôr-do-sol até
três horas depois, esta amostragem deverá ser feita no período entre março e outubro.

8.12 PATRIMÓNIO CULTURAL
Far-se-á a descrição de impactes previsíveis sobre os locais de interesse arqueológico e arquite tónico
detetados. Será efetuada a avaliação, quantificação e hierarquização dos impactes identificados, de
acordo com critérios devidamente definidos e justificados.
Os impactes associados ao projeto suscetíveis de afetar os elementos com valor patrimonial, sejam eles
positivos ou negativos, diretos ou indiretos, serão avaliados e hierarquizados. Assim, a todos os locais
identificados será atribuído o valor patrimonial/científico de Reduzido, Médio ou Elevado, tendo por base
os seguintes critérios: Classificação legal; Monumentalidade; Estado de conservação; Acessibilidade.
Proceder-se-á ainda à avaliação dos impactes sobre o património seguindo a metodologia prevista no
Guia do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).

8.13 PAISAGEM
Os impactes visuais associados à implementação do projeto serão avaliadas de acordo a legislação em
vigor, sendo abordadas a dois níveis separados, ainda que complementares:


análise da visibilidade da área mineira (impacte visual sobre a área de estudo);



análise das unidades de paisagem afetadas pela implantação do projeto (impactes sobre a
paisagem).

A análise da visibilidade da área mineira será efetuada em função da morfologia da área envolvente à
área de incidência do Projeto e da ocupação atual do solo, que influenciam a maior ou menor
capacidade de absorção visual da paisagem. A avaliação dos impactes visuais determinados pela
presença da mina será efetuada em função dos seus potenciais observadores, isto é, da existência, na
sua bacia visual, de aglomerados urbanos e de vias de comunicação e da respetiva hierarquia.
A sobreposição do projeto com as unidades de paisagem definidas na situação de referência permitirá
determinar a tipologia dos impactes associados às intervenções preconizadas, ao mesmo tempo que irá
fundamentar a sua caracterização e avaliação. O significado dos impactes paisagísticos dependerá das
características biofísicas e culturais da paisagem e, acima de tudo, da forma como o projeto as irá
afetar.

1

ICNB, 2009
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Finalmente, efetuar-se-á a síntese e ponderação dos impactes positivos, negativos ou residuais,
decorrentes da exploração mineira e da sua desativação, atividades que terão como resultado
modificações mais ou menos significativas sobre a paisagem e a forma como o território é percebido
pelos seus utilizadores.
A análise e avaliação dos impactes paisagísticos e visuais incidirão sobre todas as intervenções
preconizadas no Plano de Lavra a elaborar, tendo em consideração as principais áreas onde a
intervenção será mais evidente em termos visuais, designadamente, anexos i ndustriais (lavaria), aterros
e escombreiras e instalações sociais. Como referido escavação decorrerá em subterrâneo pelo que a
intervenção será neste âmbito menos impactante. Serão ainda analisadas as vinhas em socalcos
existente na envolvente, sendo ainda feita a caracterização de áreas de vinha existentes que
eventualmente possam vir a ser afetadas pelo projeto.
Para tal será efetuada cartografia digital, onde será possível perceber mais rapidamente qual a bacia
visual afetada por cada um destes elementos de projeto e qual o seu significado e extensão ao nível da
área de estudo.
Será ainda elaborada cartografia de impactes cumulativos ao nível visual e paisagístico, tendo como
objetivo observar quais os impactes causados por outros fatores existentes ou previstos, que se
localizem ou atravessem na área em estudo, nomeadamente, espaços canais, linhas elétricas aéreas e
outras áreas perturbadas e artificializadas.
Assim, a avaliação dos impactes deverá incidir sobre o projeto mineiro e todos os projetos ass ociados,
assim como todos os projetos e ações existentes ou previstas na área territorial em estudo.

8.14 ASPETOS SOCIOECONÓMICOS
Serão caracterizados os impactes socioeconómicos, resultantes da implementação do projeto. Estes
impactes serão avaliados para as opções de obtenção ou não da concessão de exploração, dando-se
particular relevo aos seguintes aspetos:


Influência na criação/manutenção ou perda de postos de trabalho;



Influência no desenvolvimento económico direto e indireto ao nível local e regional;



Perceção das populações, no que respeita aos impactes na paisagem, no património cultural, no
ambiente sonoro, na qualidade do ar e na qualidade da água.

8.15 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL
Será avaliado o grau de compatibilidade entre o empreendimento, especificamente, o uso mineiro
proposto e a classificação do solo que impende sobre a área, estabelecido pelos instrumentos de
gestão territorial em vigor, designadamente as normas constantes no PDM de Vila Nova de Foz Côa.
Será avaliado o grau de compatibilidade entre o empreendimento e a eventual afetação de áreas
sujeitas a servidões ou restrições de uso.
Nesse contexto, verificar-se-ão as condicionantes da legislação enquadrante nessas figuras de
ordenamento do território, propondo-se, sempre que possível e quando tal seja necessário, medidas de
compatibilização entre as normas legais em vigor e os objetivos do projeto.
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8.16 IMPACTES CUMULATIVOS
Efetuar-se-á a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes do projeto da Mina do
Numão com outros projetos. Neste âmbito, considera-se como impacte cumulativo o impacte ambiental
que resulta do somatório das afetações resultantes de ações humanas passadas, presentes ou
previstas para determinada área. A identificação dos impactes cumulativos será realizada
correspondendo ao seguinte esquema de análise:


Determinação dos impactes diretos e indiretos do projeto da Mina do Numão;



Identificação e avaliação dos projetos, infraestruturas e ações, existentes e previstas na área de
influência do projeto;



Identificação dos recursos, ecossistemas e populações que podem ser afetados.

Deverão ser elencados outros projetos na envolvente da área de estudo cuja existência leve à
amplificação dos impactes decorrentes do projeto em causa. Assim como a amplitude dos impactes
cumulativos face aos valores naturais, sociais, económicos e patrimoniais, presentes na área de estudo.
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9. PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO
9.1 INTRODUÇÃO
Identificados e avaliados os impactes associados ao Projeto em fase de projeto de execução, serão
estudadas as soluções a implementar em cada uma das suas fases, com o objetivo de evitar, reduzir ou
compensar os impactes negativos identificados para cada um dos fatores ambientais caracterizados.
A apresentação das medidas de minimização terá em consideração o fim a que se destinam, a sua
exequibilidade (viabilidade técnica e económica), a localização exata da sua implantação e o nível de
eficácia expectável em dado período de tempo.
Adicionalmente, e sempre que exequível, serão propostas medidas potenciadoras dos impactes
positivos identificados, de modo a valorizar os aspetos mais vantajosos da implementação do Projeto.
Pretende-se, assim, garantir que o desenvolvimento do Projeto se efetuará da forma mais correta em
termos ambientais, promovendo-se, sempre que possível, o desenvolvimento sustentado do território
em que esta atividade se insere.
Finalmente, serão hierarquizados os impactes residuais resultantes da implementação do Projeto, isto é,
serão indicados os impactes não mitigáveis.
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística terá em consideração as medidas de minimização
propostas no EIA, bem como as ações propostas no Plano de Desativação da Mina.
Seguidamente, descrevem-se sucintamente, as metodologias de definição das medidas de minimização
para cada um dos fatores em avaliação para o presente projeto.

9.2 CLIMA
Dadas as características gerais do projeto, não se preveem impactes sobre este factor ambiental pelo
que não se preconiza nesta fase de PDA uma metodologia específica para a prevenção ou minimização
de impactes sobre o clima.

9.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Ao nível deste fator ambiental, os impactes potenciais do projeto poderão ser devidamente acautelados
por um correto planeamento da lavra face às condicionantes de natureza geotécnica e por uma gestão
adequada dos resíduos (locais de armazenamento e de deposição).
Tendo em consideração o tipo de impactes identificados, serão indicadas recomendações e medidas
necessárias para a minimização dos impactes negativos associados à exploração da mina. Estas
recomendações e medidas de minimização terão, por um lado, um carácter preventivo e, por outro, o
objetivo de garantir a máxima interação entre a exploração do minério e a futura recuperação
paisagística do local.
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9.4 RECURSOS HÍDRICOS
No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, será indicado um conjunto de medidas específicas a implementar, tanto na fase de
exploração da mina como no seu encerramento.
As ações definidas pretendem reduzir ou anular os impactes negativos identificados no decurso da
elaboração do EIA e prendem-se com os eventuais efeitos que a exploração da mina poderá ter sobre o
normal escoamento da rede hidrográfica e da circulação subterrânea.

9.5 QUALIDADE DA ÁGUA
Serão definidas as medidas de minimização e recomendações a implementar durante as diferentes
fases de desenvolvimento do Projeto, que pretendem assegurar a preservação e a prevenção de
qualquer alteração de qualidade, tanto dos meios hídricos superficiais como dos subterrâneos.

9.6 SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO
Em função da tipologia de solos presentes na área de estudo e dos impactes detetados, serão
preconizadas as medidas cautelares consideradas essenciais para garantir a preservação e posterior
utilização deste recurso natural não renovável, na recuperação paisagística das áreas intervencionadas
durante as fases de construção e exploração do projeto.
Para tal serão definidas as melhores formas para decapagem da terra viva, os locais de
armazenamento, as medidas e cuidados na sua conservação e manutenção e, finalmente, o seu modo
de utilização durante a recuperação paisagística.

9.7 QUALIDADE DO AR
Caso sejam identificadas situações em que as concentrações de PM10 sejam superiores aos limite s
estabelecidos pela legislação vigente em matéria de qualidade do ar, serão propostas medidas com
vista a minimizar os impactes gerados por essas situações. Estas medidas terão como objetivo a
redução da emissão de poeiras (redução na fonte), seguindo-se as medidas organizacionais e
corretivas.

9.8 AMBIENTE SONORO
Após a avaliação dos impactes induzidos pelo projeto no ambiente sonoro dos locais sensíveis
identificados, e no caso de se verificar a ocorrência de situações de incomodidade, serão propostas
medidas mitigadoras desses impactes tendo como objetivo a convergência dos níveis característicos
com os limites estabelecidos pela legislação vigente.

9.9 VIBRAÇÕES
A análise efetuada na avaliação de impactes ambientais permitirá estabelecer as quantidades máximas
de explosivo a utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia
do substrato geológico, garantindo o pleno cumprimento da NP-2074 e da ISO 2631, assegurando ainda
o manuseamento seguro destas substâncias.
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Como medidas de minimização dos efeitos expectáveis da aplicação de explosivos na futura exploração
mineira, serão adequadamente estimadas as cargas máximas de explosivos que poderão ser detonadas
nas diversas áreas de exploração, tendo em vistas a proteção das instalações e residências situadas
nas proximidades, pela aplicação de fatores de segurança apropriados.

9.10 FLORA E FAUNA
Na sequência da avaliação dos impactes ambientais, serão definidas e propostas medidas que
permitam, sempre que possível, a sua minimização e compensação, no caso de impactes negativos, ou
a sua potenciação, no caso de impactes positivos.
A proposta de medidas mitigadoras terá em linha de conta a fase de exploração, mas, também, a fase
de desativação do empreendimento.

9.11 PATRIMÓNIO CULTURAL
As medidas de minimização a propor no âmbito da exploração da mina dependem, em grande parte, da
tipologia dos impactes detetados no decurso dos trabalhos efetuados no âmbito do EIA. Assim, e em
função da tipologia de valores eventualmente detetados, serão propostos trabalhos de prospeção
sistemática, acompanhamento arqueológico das operações de desmatação, levantamento
técnico/fotográfico dos elementos existentes ou outros que se considerem convenientes para a devida
salvaguarda do património cultural presente na área de intervenção.

9.12 PAISAGEM
Com base na avaliação dos impactes, serão propostas medidas de minimização de caráter preventivo e
de recuperação/reabilitação para os impactes negativos previstos durante a fase de construção e
exploração da mina.
Durante a fase de construção, o estudo da caracterização da situação de referência e a avaliação de
impactes analisadas no decorrer do EIA para o descritor Paisagem, particularmente, o estudo das
baciais visuais do projeto será considerado na altura de organizar e planear o local das respetivas
infraestruturas mineiras e o próprio funcionamento e conceção do plano de lavra, de modo a minimizar
os potenciais impactes visuais e paisagísticos negativos.
Serão ainda especificadas algumas medidas de minimização para os principais impactes detetados,
nomeadamente no que diz respeito à recuperação paisagística da área, o grau de eficiência das
medidas propostas e a sua aplicação espacial e temporal.
Serão igualmente propostas medidas de valorização do Projeto e, eventualmente, de potenciação de
impactes positivos, para as quais também serão apresentadas ações específicas.

9.13 ASPETOS SOCIOECONÓMICOS
À partida, e considerando que o EIA irá determinar com rigor os impactes ambientais decorr entes da
implementação do Projeto. Considera-se que os principais impactes negativos se verificarão na
afetação da qualidade de vida das populações, nomeadamente, no âmbito da Qua lidade do Ar,
Ambiente Sonoro e Paisagem.
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De facto, a minimização dos impactes negativos associados à qualidade de vida das populações
existentes na envolvente dependerá, em larga medida, da implementação das medidas a preconizar nos
fatores ambientais Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Paisagem. O fato do desenvolvimento da
exploração se realizar em subterrâneo poderá
Considera-se ainda que os principais impactes positivos decorrem da criação de uma estrutura
empresarial de atividade mineira com criação de cerca de 100 postos de trabalhos diretos e muitos
outros indiretos. Outro impacte positivo decorre do facto da produção de concentrados de ouro se
destinar a exportação e, consequentemente, contribuir para o equilíbrio da balança comercial.

9.14 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL
Caso se constate a existência de conflitos ao nível dos instrumentos de orden amento do território
vigentes para a área de implantação do projeto, serão apontados os mecanismos regulamentares que
deverão ser desencadeados.
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10. PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DO PLANO DE
MONITORIZAÇÃO
Um plano de monitorização deverá definir os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes
ambientais consideradas mais sensíveis para a tipologia de atividade mineira em análise.
A implementação de um plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade ambiental
da área, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua interpretação, permitindo,
através da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de
referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré-definidos. Desta forma, será também
possível estabelecer relações entre os padrões observados e as ações específicas da atividade, assim
como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham
a ser detetados.
Considera-se que um plano de monitorização, enquanto instrumento pericial, deverá ser capaz de:


avaliar a eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes previstos;



detetar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, dos previstos;



permitir a distinção entre as consequências das ações da atividade e a variabilidade natural do
meio ambiente;



definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, de forma a ser
possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e definir
padrões de evolução dos parâmetros monitorizados, ao longo do tempo;



incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de minimizar
os desvios verificados, em tempo útil.

Importa ainda referir que a implementação de um plano de monitorização permite a constituição de uma
base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante as atividades extrativa e
industrial, gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradiç ão de fraco
desempenho ao nível da preservação da qualidade ambiental. Assim, as diretrizes da monitorização a
implementar durante a fase de construção e de exploração especificarão os seguintes aspetos:


Vertentes ambientais e respetivos parâmetros a controlar;



Áreas a monitorizar;



Periodicidade;



Entidades responsáveis pela execução e fiscalização.

No âmbito do trabalho já realizado prevê-se a implementação de um plano de monitorização sobre os
seguintes fatores ambientais:


qualidade da água, em função dos resultados da análise de impactes sobre a componente
físico-química da água superficial e subterrânea, tanto na fase de exploração da mina como no
seu encerramento, após seleção dos parâmetros considerados contaminantes de origem
antropogénica, nomeadamente os metaloides. Os locais de amostragem, metodologia de colheita
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e frequência (trimestral ou semestral) serão definidos na sequência dos resultados dos trabalhos
em realização.
Os critérios para avaliação do desempenho do programa de monitorização de qual idade da água
será efetuada com base nas normas de qualidade referidas na legislação (Decreto -Lei nº 236/98,
de 1 de agosto, Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de agosto, Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de
novembro, Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro e Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de
setembro), sendo que os resultados obtidos deverão ser analisados tendo em consideração os
usos identificados.


Paisagem e Património cultural, uma vez que a Mina do Numão se localiza na Zona Especial de
Proteção do Alto Douro Vinhateiro.
Os critérios para avaliação do desempenho do programa de monitorização da Paisagem e do
Património cultural terá em conta a excecionalidade do território em que o projeto se insere – zona
tampão do Alto Douro Vinhateiro classificado como Património Mundial, integrando preocupações
que deverão ser transversais ao património e à paisagem, assim como aos principais atributos que
conferem autenticidade e integridade ao Alto Douro Vinhateiro. A metodologia de monitorização a
criar deverá considerar o Guia do International Council on Monuments and Sites.

O âmbito e o conteúdo do Plano de monitorização será certamente ajustado a novos dados que surjam
do EIA.

100

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

E.173060.01.001.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MINA DO NUMÃO

11. GRUPOS RELEVANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EIA
Os trabalhos efetuados para a execução da presente PDA indiciam que os grupos sociais mais
relevantes para participação no processo de consulta pública incluem os habitantes dos lugares da
envolvente próxima da Mina do Numão, que se propõe sejam representados pelas autarquias e pelas
associações empresariais.
Das entidades a contactar no âmbito do desenvolvimento do EIA destacam -se:


Agência Portuguesa do Ambiente (ex- Administração da Região Hidrográfica do Norte);



Câmara Municipal da Vila Nova de Foz Côa e a freguesia de Freixo do Numão;



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;



Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro;



Direção Geral de Energia e Geologia;



Direção Geral do Património Cultural;



Direção Regional da Cultura do Norte;



Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas;



Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I.P.;



Rede Elétrica Nacional, S.A.;
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12. PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA
A elaboração em fase de projeto de execução do Plano de Lavra e do EIA decorrerá de forma
concomitante, pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos serão
sucessivamente integrados e conciliados
O prazo para a execução Plano de Lavra e do EIA é de 6 meses, excluindo-se o período de análise da
PDA por parte das entidades competentes, de acordo com o seguinte cronog rama:
Meses
ATIVIDADES

1

2

3

4

5

6

Planeamento
Trabalho de Campo e Recolha
de Dados
Tratamento de Dados e Análise
da Informação
Elaboração do Plano de Lavra
Elaboração de Relatórios
Parcelares
[Plano de Lavra e EIA]
Elaboração de Relatórios Finais
Plano de Lavra e EIA]
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13. ESTRUTURA DO EIA
A estrutura do EIA a apresentar poderá sofrer ajustamentos a aspetos particulares. No entanto, a
estrutura base do Estudo será a seguinte:
RELATÓRIO SÍNTESE
1. INTRODUÇÃO
2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
4. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5. EVOLUÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJETO
6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS (TAMBÉM CUMULATIVOS)
7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES NEGATIVOS
8. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
9. ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
10. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
11. CONCLUSÕES
12. BIBLIOGRAFIA
13. PEÇAS DESENHADAS
RESUMO NÃO TÉCNICO
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na área da indústria extrativa, gestão de resíduos e ambiente.

EQUIPA TÉCNICA, POR ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO/INTERVENÇÃO
COORDENAÇÃO DO PLANO DE LAVRA
SEGURANÇA E SAÚDE
VIBRAÇÕES
Humberto Guerreiro. Mestre em Georrecursos - Área de Geotecnia pelo IST. Licenciado em Engª de
Minas. Colaborador do Dep. Engª de Minas e Georrecursos do I.S.T. desde 1994. É investigador do
Centro de Geotecnia (CEGEO). Desenvolveu e participou em vários estudos nas áreas da indústria
extrativa, Higiene/Segurança/Saúde no Trabalho, ruído e ambiente. Foi autor e coautor de várias
publicações técnicas. É Diretor da Área de Engenharia na VISA Consultores..
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GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
João Meira. Licenciado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Trabalhou
nas minas de Neves Corvo, participando, no fundo da mina, no levantamento geológico de galerias bem
como no acompanhamento de frentes para desmonte. Possui experiência em levantamentos geológicos
e caracterização de recursos minerais, desenvolve também trabalhos nas áreas de projeto mineiro e
acompanhamento, no terreno, da exploração de diversas pedreiras Na VISA Consultores é Diretor da
Área de Geologia.
Sofia Sobreiro. Licenciada em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Desenvolve a atividade de consultora e projetista na área de indústria extrativa desde 1996. Possui
experiência em levantamentos geológicos e na digitalização e manipulação de mapas geológicos em
Autocad. Na VISA desenvolve a área de geologia, planos de lavra e Sistemas de Informação
Geográfica. Possui experiência em estudos de impacte ambiental, designadamente nos descritores
geologia, geomorfologia e geologia estrutural. É Coordenadora de Projeto na VISA Consultores.

PAISAGEM
SOLOS E USO DO SOLO
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
PRP
Ângelo Carreto. Mestre em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território – especialização em Politicas
Urbanas e Ordenamento do Território pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Licenciado
em Arquitetura Paisagista pela Universidade do Algarve. Possui elevada experiência n a elaboração de
estudos e projetos de análise e avaliação de impacte visual, recuperação ambiental e paisagística,
ordenamento do território, solos e usos do solo e sistemas de informação geográfica, sobretudo no
âmbito da indústria extrativa. É responsável de projeto na empresa Paisagindo – Arquitetura Paisagista
e Ordenamento do Território, Lda e consultor permanente na Visa Consultores, SA.
Vanda Calvo. Licenciada em Arquitetura Paisagista pela Universidade do Algarve. Exerceu funções na
Direção de Serviços de Ordenamento do Território da CCDR-Algarve, onde foi responsável pela
realização, colaboração e acompanhamento de estudos e projetos no âmbito de processos de análise
de Planos Municipais de Ordenamento do Território e Estrutura Ecológica Urbana, del imitação de
Reserva Ecológica Nacional e análise de Estudos de Impacte Ambiental e de Avaliação Ambiental
Estratégica. Possui elevada experiência em ordenamento e planeamento do território, gestão territorial,
conservação da natureza e valorização da paisagem. É gestora de projeto na empresa Paisagindo –
Arquitetura Paisagista e Ordenamento do Território, Lda e consultora permanente da
VISA Consultores, SA.

RECURSOS HÍDRICOS
QUALIDADE DA ÁGUA
Pedro Duarte. Mestre em Geologia Económica e Aplicada (Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa) é licenciado em Geologia Aplicada e do Ambiente pela mesma faculdade. Foi colaborador no
Departamento de Protecção Radiológica e Segurança Nuclear, do Instituto Tecnológico e Nuclear,
onde desenvolveu estudos relacionados com radioactividade ambiente. Integrou a equipa do Instituto
da Água (INAG), responsável pela caracterização, monitorização e modelação de sistemas aquíferos.
É consultor permanente da VISA Consultores.
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ECOLOGIA
Patrícia Rodrigues. Especializada em Direito e Gestão do Ambiente (UAL), Licenciada em Biologia e
mestranda em Estatística e Sistemas de Informação no Instituto Superior de Estatística e Sistemas de
Informação (ISEGI). Trabalhou na Direcção-Geral de Florestas na área do Ordenamento da Pesca
Profissional em Portugal e Consultoria na elaboração de projetos de Parques Eólicos. Possui vasta
experiência na área de avaliação de impactes ambientais, nomeadamente em projetos de indústria
extrativa. É consultora permanente da VISA Consultores.
Sónia Malveiro. Licenciada em Biologia – Recursos Florísticos. Trabalha como consultora na
elaboração de diversos Estudos de Impacte Ambiental. É consultora permanente da VISA Consultores.

CLIMA
QUALIDADE DO AR
AMBIENTE SONORO
Tiago Duarte. Engenheiro do Ambiente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Desenvolveu e participou em vários estudos nas áreas do ambiente aplicado à indústria extrativa,
nomeadamente de ambiente sonoro e qualidade do ar. É consultor permanente da VISA Consultores.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO
João Caninas. Mestrando de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Licenciado
em Engenharia Eletrotécnica - Ramo de Telecomunicações e Eletrónica, pelo Instituto Superior Técnico,
Lisboa. É Membro da Associação Profissional de Arqueólogos (desde 1995; foi eleito vogal da
Comissão Disciplinar para o biénio 2002-2004), da Associação dos Arqueólogos Portugueses (desde
1982), da Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular (desde 19 97)
e da Associação Europeia de Arqueólogos. Responsável pelo descritor Arqueologia em mais de uma
centena de EIA, colaborou em vários planos de ordenamento do território e acompanhamento
arqueológico de obras. Autor de várias dezenas de publicações técnic as. É consultor permanente da
VISA Consultores.
Mário Monteiro - Licenciado em História, Variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Possui 14 anos de experiência na realização de trabalhos arqueológicos,
nomeadamente para EIA. É consultor permanente da VISA Consultores.
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