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Anexo C: Revisão do capítulo 6.3 do EIA
C.1.

Cap 6.3 - Geomorfologia, Geologia, Sismicidade e Hidrogeologia

C.1.1 Introdução/ notas gerais
No âmbito deste factor ambiental, será dada especial atenção à caracterização da área de implantação dos
painéis fotovoltáicos, pois serão as ações relacionadas com esta intervenção que podem de algum modo causar
impacte no substrato geológico ou nos possíveis recursos geológicos ou geossítios que existam.
A região encontra-se na sua totalidade representada na Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000, na Folha nº
547 – Panóias (Ourique) (Figura C.1).
O principal aglomerado populacional na envolvente é Panóias, localizado a NO da área em estudo. Na envolvente
da área em estudo identificam-se pontuais e dispersos conjuntos de casas que correspondem a
quintas/herdades, nomeadamente Monte da Quinta Nova a SO (correspondendo às únicas construçoes
localizadas no interior da área de implementação do projeto), Penilhos de Baixo e Penilhos do Meio junto ao
limite SE, Monte Novo dos Penilhos a NE e Monte do Coito a N. O Rio Sado acompanha em grande parte da sua
extensão o limite SO da Quinta Nova. A Sul encontra-se a Barragem de Monte da Rocha. A área é atravessada
por uma linha de caminho-de-ferro (Linha do Alentejo), com direção geral E-O, encontrando-se ainda as ruínas
da antiga estação de Panóias. Apesar de eletrificada, neste troço, a Linha do Alentejo serve apenas para
transporte de minério.
A zona é servida essencialmente por duas vias rodoviárias principais, a N261-4, de direção aproximadamente
NO-SE (com um desvio à estação de Panóias) e a M1225 de direção NE-SO mas, no entanto, esta última via só
cruza a área no topo Norte. Verifica-se ainda a existência de uma vasta rede de acessos secundários, de terra
batida, mas circuláveis por veículos, que servem de ligação às quintas e aos campos agrícolas.

Mod. 503-A

Tendo em conta o enquadramento genérico apresentado é possível inferir que apesar de não haver uma
ocupação da superfície muito intensa, há alteração da morfologia do terreno e do substrato geológico devido
ao conjunto de atividades antrópicas decorrentes do uso dado à superfície. A atividade económica mais
característica da área em estudo e da sua envolvente corresponde à agropecuária. Os terrenos são usados
essencialemnte para produção de feno e pasto de animais.
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Figura C.1 – Localização da área em estudo na Carta Militar de Portugal, Folha 547 – Panóias (Ourique), na escala original 1/25000.
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Do ponto de vista morfoestrutural, a Península Ibérica é composta por quatro grandes unidades: as bacias
cenozóicas, as bacias meso-cenozóicas, as cadeias alpinas e o soco varisco do Maciço Hespérico, sendo esta a
unidade mais extensa e representativa no território nacional (Figura C.2)
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Figura C.2 – Unidades morfoestruturais da Península Ibérica (Ribeiro et al, 1979).
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É possível observar que a área afeta ao projeto situa-se na Zona Sul Portuguesa onde se identificam quatro
domínios distintos em termos de litologia e estruturas ocorrentes (Figura C.3): Setor Sudoeste remetendo para
um ambiente de deposição superficial, tendo em conta a presença de fácies terrígenas e formações
carbonatadas; Setor Cercal-Mira que apresenta afinidade litológica com a Faixa Piritosa; Faixa Piritosa com a
ocorrência de uma sequência vulcano-siliciosa com litologias diversificadas e ainda o Setor Norte marcado pela
presença do Grupo de Ferreira-Ficalho e a formação do Pulo do Lobo. Com a exceção do setor norte, sobreposto
a todas as restantes litologias ocorre o Grupo do Flysh do Carbonífero do Baixo Alentejo que se subdivide em
três formações: Formação da Brejeira, Formação de Mira e Formação de Mértola.
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2 - Orla Ocidental 3- Orla Algarvia 4- Zona Centro Ibérica (1 – Trás-os-Montes, 2 – Douro-Beiras, 3 – Bordo Sudoeste) 5 – Zona
de Ossa Morena (4 – Faixa blastomilonítica Espinho - Tomar - Campo Maior, 5 – Alter do Chão - Elvas, 6 – Estremoz -Barrancos,
7 – Montemor - Ficalho, 8 – Maciço de Beja) 6 - Zona Sul Portuguesa (9 – Antiforma do Pulo do Lobo, 10 – Faixa Piritosa, 11
– Sector Sudoeste) 7- Terrenos Alóctones (12 – Parautoctone, 13 – Morais - Bragança, 14 – Vila Nune - Valença, 15 – Beja Acebuches)
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Figura C.3 – Localização da área em estudo no esquema tecnono-estratigráfico da Carta Geológica de Portugal (versão à escala de
1/500000, edição de 1992) (extraída de Oliveira et alia, 1992).
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C.1.2 Geomorfologia
Geomorfologia Regional
Do ponto de vista da geomorfologia, para a região em estudo, são apontadas cinco unidades geomorfológicas:
Relevos Interiores, Bacia do Sado, Serras Litorais (Cercal e Grândola); Planície Litoral Ocidental e a Orla Algarvia.
No âmbito do presente estudo, interessa particulamente caracterizar a zona dos Relevos Interiores, que é onde
se insere a área afeta ao projeto, sendo designada, frequentemente, por Peneplanície do Baixo Alentejo,
apresentando caracteristicamente cotas desde os 200m, ou um pouco mais, até os 260m, estendendo-se desde
a Bacia do Sado até à fronteira espanhola. A peneplanície do Baixo Alentejo mostra as marcas dos processos
erosivos e da presença de uma relativamente densa rede hidrográfica, destacando-se, na área, os rios Sado e
Mira, originando as formas onduladas características da região e os sulcos pronunciados principalmente nas
rochas mais brandas,tais como turbiditos e pelitos.
A rede hidrográfica é especialmente densa nos substratos constituídos por rochas do tipo xistos e grauvaques,
o que poderá ser explicado tendo em conta que são rochas tendencialmente mais impermeáveis do que outras
litologias presentes regionalmente. As linhas de água associadas a estruturas tectónicas apresentam vales mais
encaixados, que se tornam mais abertos, apesar de profundos, quando cruzam litologias mais brandas. Nas zonas
costeiras algumas linhas de água originaram lagoas costeiras de água doce ou salobra.
Poderemos apontar os principais marcadores do relevo da região como sendo os próprios limites da Peneplanície
do Baixo Alentejo: Serra de Portel a norte; Bacia do Sado e Serra da Vigia a oeste; fronteira com Espanha e Serra
de Barrancos a este; Serra do Caldeirão a sul e Serra de Monchique a sudoeste. As Serras de Ficalho perto da
fronteira e Alcaria Ruiva em Mértola representam relevos residuais, sendo as restantes de origem tectónica.
A passagem da Peneplanície do Baixo Alentejo para a Bacia do Sado faz-se pela escarpa da falha da Messejana
provocando um desnível da ordem de 70m, indo dos 200m para os 130m.
Geomorfologia Local
As formas de relevo que ocorrem localmente, encontram-se condicionadas pelo substrato geológico e, até certo
ponto, também pela tectónica.
Segundo a Carta Hipsométrica do Atlas do Ambiente, esta área insere-se numa zona maioritariamente com cotas
variáveis entre os 100m e os 200m (Figura C.4)Erro! A origem da referência não foi encontrada.. A acompanhar
o limite sul, as cotas integram o intervalo dos 50m a 100m, o que se explica tendo em conta a presença, nas
proximidades, do rio Sado.

A rede de drenagem, que abrange todo o substrato geológico em análise, resume-se à existência de um razoável
número de linhas de água, que não passam de direções preferenciais de água de escorrência em períodos de
forte precipitação. As baixas altitudes características da zona, os topos dos montes arredondados devido à
erosão sobre rochas brandas e as zonas de talvegue bastante abertas e presentes um pouco por toda a região,
imprimem à paisagem uma ondulação típica da peneplanície alentejana.
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Tendo por base a carta topografia (ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.) a área intrínseca de
estudo, situa-se numa zona de relevo suave a muito suave, com cotas que variam desde os 120m até próximo
dos 180m de altitude (concordante com o intervalo definido pelo Atlas do Ambiente). As cotas mais baixas
coincidem com o limite sul como seria de esperar, tendo em conta a já referida presença do rio Sado. Junto ao
limite norte da área, na entrada da vila de Panóias, encontra-se o marco geodésico Panóias 1 (182m) e junto ao
limite sudeste localiza-se o marco geodésico Mosquitos (180m). Para nordeste, já afastado da área do projeto,
encontra-se um terceiro marco geodésico, Brejo (225m). A área de implantação dos painéis fotovoltaicos
coincide com as zonas claramente mais suaves em termos de declive que, regra geral, é inferior a 5%.

Figura C.4 – Localização da área em estudo na Carta Hipsométrica do Atlas do Ambiente, para o concelho de Ourique
(www.sniamb.apambiente.pt/webatlas).
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Aquando da realização do trabalho de campo, foi possível verificar "in situ", as características do relevo que
caracteriza toda a área do projeto, bem como a sua envolvente. Na Fotografia 1Fotografia 1 – Vista geral sobre
o relevo que caracteriza a área de implantação dos painéis fotovoltaicos. Fotografias tiradas da estação de
Panóias no sentido noroeste (a), nordeste (b), sudoeste (c) e sudeste (d). é observável um conjunto de imagens
que ilustram o relevo que caracteriza a área em estudo, imagens obtidas a partir de um ponto sensivelmente
central como é o caso da Estação de Panóias. Na Fotografia 2, observa-se o relevo da área, desta vez com origem
na ponte sobre a linha do comboio junto ao caminho que segue para Penilhos de Cima, no sentido da Estação
de Panóias (para oeste). É percetível que toda a área é caracteristicamente aplanada. Na Fotografia 3, o conjunto
de fotografias pretende representar o relevo, com uma imagem obtida a partir da zona mais elevada da área
para sul.
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Fotografia 1 – Vista geral sobre o relevo que caracteriza a área de implantação dos painéis fotovoltaicos. Fotografias tiradas da
estação de Panóias no sentido noroeste (a), nordeste (b), sudoeste (c) e sudeste (d).
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Fotografia 2 – Vista geral sobre o relevo que caracteriza a área de implantação dos painéis fotovoltaicos. Fotografias tiradas da ponte
sobre a linha do comboio, no sentido poente (estação de Panóias).
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a

b

Fotografia 3 – Vista geral sobre o relevo que caracteriza a área de implantação dos painéis fotovoltaicos. Fotografias tiradas no
caminho da Fonte da Piedade no sentido sudeste (a) e sudoeste (b).

C.1.3 Geologia
C.1.3.1 Geologia Regional
Do ponto de vista da paleogeografia, toda a região envolvente da área em estudo insere-se nos terrenos da Zona
Sul Portuguesa (ZSP) (Figura C.3) apresentando-se esta subdividida em quatro setores: Setor Sudoeste; Setor
Cercal-R. Mira; Faixa Piritosa e Setor Norte. Esta estruturação da ZSP é bem visível na Folha 7 da Carta Geológica
de Portugal à escala 1/200 000 e, na Figura C.5, apresenta-se um excerto dessa carta, onde se insere a área em
estudo.
Tendo em conta as principais ocorrências litológicas da ZSP, são indicados quatro domínios principais: Pulo do
Lobo (antiforma composto essencialmente por formações detríticas); Faixa Piritosa (apresenta elevada
complexidade em termos de geologia e de estruturas), Grupo do Flysh do Baixo Alentejo (também designado,
em trabalhos mais antigos, por Culm e composto por uma sucessão de sedimentos turbidíticos) e Setor Sudoeste
(substrato detrítico coberto por uma sucessão argilo-carbonatada).

A Formação de Mértola, que é a mais antiga das três formações que compõem o Grupo do Flysch do Baixo
Alentejo, corresponde a uma sequência turbidítica composta por grauvaques, pelitos e alguns conglomerados
intercalados, com bancadas apresentando espessuras variadas. Os pelitos ocorrem frequentemente associados
a turbiditos finamente estratificados. Os conglomerados ocorrem dispersos numa matriz grauvacóide ou, de
forma menos comum, em calhaus desorganizados numa matriz argilo-grauvacóide. A base desta formação
apresenta frequentemente pelitos e grauvaques finamente estratificados marcando a passagem gradual ao
Complexo Vulcano-Sedimentar mas, no entanto, essa passagem pode apresentar elementos mais grosseiros,
podendo ainda ocorrer localmente discordâncias. Do ponto de vista petrográfico são albito-líticos, apresentando
quatzo-albite e fragmentos de rocha (predominantemente com origem nas formações da base) numa matriz
sericitico-clorítica ou menos frequente, cálcica. Os conglomerados apresentam calhaus de dimensão variada,
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No âmbito do projeto, a análise deste fator ambiental recai sobre os terrenos da Faixa Piritosa, que apresenta
duas formações distintas, a Formação de Mértola que representa o grupo do Flysh do Baixo Alentejo (composto
por turbiditos, grauvaques, conglomerados e pelitos) e o Complexo vulcano-silicioso, ambos de idade
Carbonífera. O Devónico encontra-se bem representado na Faixa Piritosa com a ocorrência da Formação FilitoQuatrzítica essencialmente constituída por filitos, siltitos carbonosos ou quartzosos, quartzovaques e quartzitos
que podem ocorrer em lentículas, nódulos ou mesmo bancadas, mas, no entanto, esta formação não será alvo
de análise.

bem rolados a pouco rolados, de quartzo ou de origem nas litologias do Complexo Vulcano-Sedimentar mais
antigo.
O Complexo Vulcano-sedimentar, do Carbonífero inferior a médio, representa uma unidade estratigráfica muito
heterogénea formada por várias litologias intercaladas. A espessura do Complexo também apresenta uma
grande variação (50 a 200m afastado dos centros vulcânicos e 500 a 600m mais próximo desse centro). As
litologias presentes são: rochas vulcânicas ácidas (as mais comuns na Faixa Piritosa); rochas vulcânicas básicas
(inclui metabasaltos, diábases e rochas de composição intermédia); jaspes e chertes (ocorrem em lentículas
métricas ou decamétricas por norma de cor vermelha); xistos negros, siliciosos, borra de vinho, tufitos (litologia
que assume importância na área) e xistos argilosos, siltitos, quartzitos, quarztovaques (podendo ocorrer ainda
calcários).
Regionalmente ocorrem depósitos de cobertura em tons laranja/vermelho, essencialmente do Pliocénico
compostos por argilas, margas, areias, cascalheiras e calcários.
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Associados às principais linhas de água podem ainda ocorrer aluviões assumindo estes alguma importância na
zona do leito do rio Sado.
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Figura C.5 – Localização da área em estudo em extrato da Folha 7 da Carta Geológica de Portugal à escala original 1/200 000.
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C.1.3.2 Geologia Local
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No sentido de obter informação mais pormenorizada, sobre a geologia da área, foi utilizada cartografia à escala
1/25 000 – a minuta geológica datada de 1976, correspondente à zona oeste da Folha nº 547 elaborada pelos
Serviços Geológicos de Portugal, atual LNEG (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Estas minutas
seguramente que contribuíram para a elaboração da Folha 7 à escala 1/200 000.

Figura C.6 – Localização da área em estudo na Minuta de Campo do LNEG à escala original 1/25 000.

17.001 – Aditamento ao EIA
Central Fotovoltaica de Ourique

C-12

As designações das formações diferem na cartografia utilizada, pelo que na Tabela C.1 poderá ser encontrada a
correspondência entre as diferentes designações.
Tabela C.1 – Correspondência de designação das formações na diferente cartografia.
Carta Geológica de Portugal – Folha 7
1/200 000
(1984)

Minuta de Campo dos Serviços Geológicos de
Portugal (atual LNEG)
1/25 000
(1976)

Mio-Plio-Plistocénico

Plistocénico (rañas)

Grupo do Flysch do Baixo Alentejo

Culm

Complexo Vulcano-silicioso

Sub-Culm

No sentido de aferir, “in situ”, a existência das litologias mais comuns na área, os seus limites geológicos e a
presença de estruturas que constam da cartografia de maior pormenor (1/25 000) existente, mesmo não
estando editada, percorreu-se toda a área do projeto de modo a identificar afloramentos (naturais e em talude
de escavação) que permitissem a caracterização do substrato ocorrente. Definiram-se estações geológicas
nesses locais e verificou-se que os limites e as litologias cartografadas apresentam uma muito boa
correspondência com a sua posição real no terreno, como se poderá depreender pelos dados apresentados de
seguida. A minuta geológica disponibilizada pelo LNEG apresenta, assim, o pormenor necessário à avaliação do
fator ambiental em análise, não sendo necessário produzir nova cartografia.
Tendo em conta o reconhecimento de campo referente à geologia, foi possível verificar a existência de um
conjunto de litologias identificadas na cartografia sobre as quais poderá haver intervenção do projeto. Na Figura
C.6 pode ser consultada a localização das Estações Geológicas, que foram definidas, sobre a cartografia à escala
1/25000 fornecida pelo LNEG.
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Maioritariamente a área desenvolve-se na Formação de Mértola que integra o Grupo do Flysch do Baixo
Alentejo, que, na cartografia mais antiga, é designado por Culm. Tendo em conta o relevo muito aplanado de
toda a área e, em consequência, o reduzido número de afloramentos e taludes com exposição dos materiais
geológicos, a caracterização desta formação teve por base observações efetuadas nos taludes da linha de
caminho-de-ferro (Estações Geológicas #1, #2 e #3). As Estações Geológicas #1 e #2 localizam-se junto à antiga
estação de Panóias. A Estação Geológica #3 situa-se junto ao viaduto por cima da linha-de-caminho de ferro, no
acesso para Penilhos de Cima, a nascente da Estação de Panóias. Nestas estações geológicas, observam-se com
relativa facilidade as intercalações de xistos e grauvaques que compõem a Formação de Mértola. Os grauvaques
apresentam camadas de maior espessura, com fraturação bem definida e os xistos apresentam-se mais
fraturados e com elevada alteração (Fotografia 4 e Fotografia 6), notando-se zonas mais esmagadas que poderão
corresponder a pequenas falhas de expressão local (ver Fotografia 5). Pontualmente observam-se fraturas
preenchidas por filonetes de quartzo que se apresentam deformados (ver Fotografia 7).
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Fotografia 4 – Estação Geológica #1, junto à Estação de Panóias, onde se observam alternância de grauvaques e xistos.

Fotografia 5 – Estação geológica #1 onde se observa uma zona mais esmagada e deformada podendo corresponder a uma
zona de falha de expressão local.
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Fotografia 6 – Estação geológica #3 com observação das litologias que caracterizam a formação dominante na área Formação de Mértola.
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Fotografia 7 – Estação geológica #3 onde se deteta a presença de abundantes filonetes de quartzo.

As Estações Geológicas #4 e #5 pretendem registar a presença dos depósitos de cobertura de idade Cenozóica
que, na área, apresentam uma vasta extensão e é onde se encontra instalada a Vila de Panóias. Detetam-se
pequenas manchas que se apresentam desmanteladas tendo em conta a atividade antrópica que sobre elas se
desenvolveu, nomeadamente a abertura de caminhos e a contínua remobilização do solo decorrente da
atividade agrícola. A Estação #4 localiza-se no caminho da Fonte da Piedade e a Estação #5 situa-se no caminho
para Macorados. Genericamente, em termos litológicos, tratam-se de clastos mal calibrados e pouco rolados,
de diferentes litologias, numa matriz fina essencialmente argilosa (Fotografia 8 e Fotografia 9). Reconhecem-se
facilmente no terreno pela tonalidade alaranjada que apresentam.

Fotografia 8 – Estação geológica #4 com observação dos Depósitos.

Fotografia 9 – Estação geológica #5 com observação do substrato sedimentar.
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No sentido de caracterizar as litologias referentes ao Complexo Vulcano-Sedimentar (equivalentes ao designado
por Sub-Culm nas Minutas Geológicas), definiu-se a Estação Geológica #6, na zona de Macorados junto ao canal
de rega, onde foi possível observar algumas das litologias que representam o Complexo Vulcano-Sedimentar,
intercalações de xistos, nomeadamente os xistos borra de vinho (Fotografia 10 e Fotografia 11). Também nestas
formações são observáveis evidências da deformação a que as mesmas estiveram sujeitas (Fotografia 12).
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Fotografia 10 – Observação das intercalações de xistos, em que são visíveis zonas muito alteradas, na estação Geológica #6.

Fotografia 11 – Xistos borra de vinho, na estação Geológica #6.

Fotografia 12 – Estação Geológica #6 com observação de zonas deformadas e esmagadas podendo indicar a presença de
pequenas falhas de expressão local.
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Ainda na mesma zona, mas na parte mais alta do caminho, foi possível a observação do substrato
correspondente ao Complexo Vulcano-silicioso coberto pelos depósitos do Plistocénico em clara discordância
angular (ver Fotografia 13), correspondendo à Estação Geológica #7.
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Fotografia 13 – Estação Geológica #7 com observação dos Depósitos do Plistocénico sobre as litologias do Complexo
Vulcano-Sedimentar.

Novamente na linha de caminho-de-ferro, junto ao Monte da Quinta Nova, no limite sudoeste da área do
projeto, marcou-se a Estação Geológica #8 onde, além das intercalações de xistos, inclusive os xistos borra de
vinho, se detetou a presença de jaspes (Fotografia 14).

Fotografia 14 – Estação Geológica #8 com observação das litologias do Complexo Vulcano-Silicioso.

Aproveitando que a albufeira, existente próxima da área em estudo, está quase no mínimo da sua capacidade
de reserva, fez-se a tentativa de obter mais informação sobre o substrato geológico, que poderia ser observável
no local mas, no entanto, nesta Estação Geológica (#9), voltamos a estar sobre as intercalações de xistos e
grauvaques da Formação de Mértola (Fotografia 15).

Nalgumas das estações geológicas, foi possível a obtenção de medições das principais diáclases na Formação de
Mértola, tendo resultado na definição de uma família principal cujos azimutes variam no intervalo de N50°E a
N60°E. Obtiveram-se outras direções mas que não são representativas da fraturação principal. As diáclases
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Fotografia 15 – Estação Geológica #9 onde são observáveis materiais geológicos da Formação de Mértola.

apresentam-se maioritariamente subverticais, mas ora mas inclinando para quadrantes opostos, SE ou NO.
Ocorre, ainda, um outro conjunto de diáclases, com inclinações variáveis entre os 20° e os 50° para os mesmos
quadrantes que as anteriores.
Nas litologias pertencentes ao Complexo Vulcano-Sedimentar, não se destaca uma família de diáclases
preferencial. As direções são muito variadas, possivelmente devido à variedade de litologias e à atuação da
deformação. Os azimutes obtidos variam de N40° a N70° e de N110° a N140°. As inclinações tendem a variar de
40° a 50° para quadrantes opostos, embora no segundo intervalo de azimutes pareça haver uma tendência para
o quadrante NE.

C.1.4 Recursos Minerais
O conceito de recurso geológico tem vindo, progressivamente, a afirmar-se com o reconhecimento da
importância que na vida económica das nações têm assumido certos produtos naturais que, sendo parte
constituinte da crusta terrestre, não ocorrem generalizadamente, mas antes se concentram em ocorrências
localizadas, determinadas pelo condicionalismo geológico do território.
Desde 16 de Março de 1990 que o regime jurídico geral da revelação e aproveitamento dos recursos geológicos
está sujeito à disciplina imposta pelo Decreto-Lei n.º 90/90. Este diploma legal integra no domínio público do
Estado os recursos geológicos seguintes: depósitos minerais, as minas – Decreto-Lei n.º88/90, recursos
hidrominerais, as águas minerais naturais e minero-industriais – Decreto-Lei n.º 86/90 e Decreto-Lei n.º 85/90 e
os recursos geotérmicos – Decreto-Lei n.º 87/90.
Não se integram no domínio público do Estado, podendo ser objeto de propriedade privada, as massas minerais
(pedreiras, barreiros, areeiros e saibreiras) cuja atividade é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6
de Outubro, alterado e retificado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro.
Também não se integram no domínio público do Estado as águas de nascente cuja atividade é regulamentada
pelo Decreto-Lei n.º 84/90 de 16 de Março.
A exploração dos recursos geológicos de Portugal foi recentemente alvo de uma intervenção legislativa de fundo
com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 78/2012, de 11 de Setembro, que aprovou a
Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais (ENRG).
Os recursos minerais que não pertencem ao grupo das substâncias concessionáveis e que constituem as "massas
minerais", conforme definido no Decreto-Lei n.º 90/90, são as argilas comuns, as rochas industriais e
ornamentais e as areias e saibros.
Existem potencialidades económicas extremamente importantes na exploração de massas minerais, tratandose de um sector de atividade económica que se encontra a montante da cadeia de valor de outros sectores
económicos tais como o da construção de obras públicas, construção civil, diversos sectores industriais tais como
o sector cerâmico, o vidreiro, etc.
Na área em estudo não se encontram núcleos de explorações de massas minerais. Na envolvente, a norte de
Panóias existe uma pedreira que se encontra registada na cartografia consultada mas que, aparentemente, se
encontra desativada.

Os depósitos minerais são definidos, como todas as ocorrências minerais de elevado interesse económico,
devido à sua raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos industriais. Podem ocorrer
em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva. Inserem-se nesta categoria
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Os recursos minerais que pertencem ao grupo das substâncias concessionáveis constituem os "depósitos
minerais" conforme definido no Decreto-Lei n.º 90/90.

substâncias minerais utilizáveis na obtenção de metais (ouro, prata, cobre, etc.), substâncias radioativas,
carvões, pirites, fosfatos, talco, caulino, diatomite e quartzo, bem como pedras preciosas e semipreciosas.
Os depósitos minerais subdividem-se em dois grandes grupos, o dos Recursos Minerais Metálicos, que inclui os
Metais Preciosos (Au, Ag, etc.) e os Metais Base (Cu, Pb, Zn, Sn, W, etc.), e o dos Recursos Minerais Não Metálicos
(Lítio, Feldspatos, Caulino, etc.).
Para a identificação e inventariação de ocorrência de depósitos minerais foi consultado o LNEG e a DGEG.
Os recursos geológicos existentes na área de estudo, de acordo com a informação facultada pela Direção Geral
de Energia e Geologia (DGEG), em ofício enviado à Proman – Centro de Estudos e Projectos (Anexo B.2 do EIA),
correspondem a duas áreas com pedido de prospeção e pesquisa e uma área com contrato de Prospeção e
Pesquisa:


Pedido de Prospeção e Pesquisa – MNPPP0440, trata-se de um pedido de prospeção e pesquisa dos
minerais Cu, Pb, Au, Ag e Zn, minerais associados, concedido à empresa OZDOGU Portugal Mining and
Exploration, Lda.;



Pedido de Prospeção e Pesquisa – MNPPP0437, trata-se de um pedido de prospeção e pesquisa dos
minerais Cu, Pb, Zn, Sn, Au, Ag, outros minerais metálicos;



Contrato de Prospeção e Pesquisa – MNPP01016, denominada Rosário, trata-se de um contrato de
prospeção feito pela empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA. Este contrato foi
publicado no Extrato n.º 20/2017, do Diário da República n.º 13, II Série de 18 de janeiro.

Nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, foi publicado o extrato do contrato
para prospeção e pesquisa de depósitos minerais de cobre, zinco, chumbo, ouro, prata e minerais associados
que foi celebrado com a empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA a 23 de novembro de 2016.
O contrato celebrado tem um período de vigência inicial de 3 anos, prorrogável por 1 ano, no máximo de 2 vezes
e tem uma área concedida de 200,453 km2 abrangendo quatro concelhos, a saber, Castro Verde, Ourique,
Almodôvar e Aljustrel.
Assim, segundo a informação concedida pela DGEG (Figura C.7), verifica-se a existência de áreas com interesse
para a exploração dos recursos minerais, que, atualmente, não correspondem ainda a indústrias extrativas, mas
que poderão, no futuro, vir a constituir-se como tal.
Complementarmente, refira-se que, no ofício do LNEG em resposta ao pedido de informação da PROMAN,
disponível no Anexo B.2 do EIA, foi identificado no interior da área da Quinta Nova um depósito mineral de
manganês, correspondente ao local onde existiram antigas explorações mineiras com desmonte a céu aberto,
que de seguida se caracteriza:


Depósito mineral – 687 MN, Herdades da Cruz da Pedra, do Coito e do Monte do Coito. Sem entidade
exploradora definida.

Mod. 503-A

De acordo com o referido ofício, neste depósito mineral de manganês, “(…) foram exploradas lentículas de
pirolusite e psilomelana, interestratificadas por desmontes a céu aberto, nos antigos campos livres nº 131, 163,
167 e 184.” Não se regista, atualmente, qualquer exploração.
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Figura C.7 – Localização da área em estudo sobreposta às áreas de prospeção e pesquisa identificadas pela DGEG.

Mod. 503-A

Segundo o SIORMINP - Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses5, esta ocorrência
mineral de Manganês é de pequena dimensão, está implantada na Zona Sul Portuguesa e é do tipo vulcânico
com morfologia estratiforme, conforme apresentado na tabela seguinte.

5

Fonte: LNEG - SIORMINP http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp

17.001 – Aditamento ao EIA
Central Fotovoltaica de Ourique

C-20

Tabela C.2 – Caracterização de Depósito Mineral - Herdades da Cruz da Pedra, do Coito e do Monte do Coito6
Geologia da Ocorrência
Tipo
Génese

Ocorrências de Manganês - Ligadas a vulcanismo Estratiformes
Singenética, vulcanogénica-sedimentar. Supergénica.

Descrição Geológica

Lentículas de pirolusite e psilomelana, interestratificadas.

Geologia Local

Formação de Mértola.

Geologia Regional

Faixa Piritosa.

Mineralizações
Principais
Mineralizações
Secundárias
Distribuições

Pirolusite, Psilomelano

Morfologias

Estratiforme

Gangas

Argilas

Rochas Encaixantes

Xistos

Concessões

---

--Bolsadas

Ainda de acordo com o ofício do LNEG, em resposta ao pedido de informação da PROMAN, nesta área “afloram
essencialmente rochas metassedimentares, que têm sido pontualmente exploradas nesta área (grauvaques,
quartzitos e xistos) como agregados para construção. Contudo, dada a ocorrência frequente deste tipo de
matéria-prima na região, não se prevê que haja uma relevante afetação dos recursos.” Apesar desta informação
não se referir a depósitos minerais mas sim a massa minerais, a mesma é muito importante no sentido de avaliar
a maior ou menor relevância do substrato geológico aquando da avaliação de impactes ambientais.

C.1.5 Locais de Interesse Geológico – Património Geológico
O dinamismo do planeta resulta na ocorrência de uma grande variedade de elementos geológicos, tais como,
minerais, fósseis, rochas, morfologias, etc., cujo conjunto é habitualmente designado como geodiversidade.
A geodiversidade possui um enorme valor científico e pedagógico, visto que nos permite compreender melhor
o funcionamento do nosso planeta. Ao longo do tempo, o conhecimento que os geocientistas vão acumulando,
quando identificam, inventariam e estudam locais onde os fenómenos geológicos se encontram bem
preservados, permite-lhes promover estudos que contribuem de forma inequívoca para o progresso das Ciências
da Terra, permitindo a sua aplicação na melhoria das condições de vida das populações das áreas envolventes.
Os locais, onde os fenómenos geológicos se encontram representados de forma notável, são designados por
geossítios.

6

Fonte: LNEG (http://geoportal.lneg.pt) – Ficha de Ocorrência Mineral (Autores: Dr. Parra, A., Eng. Dias, M., Eng. Filipe,
A. (1999))
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A inventariação de geossítios existentes em Portugal ocorreu entre 2007 e 2010, num projeto coordenado pela
Universidade do Minho mas que contou com a colaboração de outras universidades e instituições que, de
alguma forma, estão ligadas às Ciências da Terra. Este trabalho resultou na inventariação de 350 geossítios que,

entre outras particularidades, são locais que podem apresentar, associado ao seu elevado valor científico, um
elevado valor pedagógico ou um alto valor estético (www.progeo.pt).
Para a identificação de sítios geológicos consultaram-se duas fontes distintas:


Geoportal do Laboratório
http://geoportal.lneg.pt;



Inventário nacional do património geológico, disponível em http://geossitios.progeo.pt.

Nacional

de

Energia

e

Geologia

(LNEG),

disponível

em

Da consulta do Inventário de Sítios com Interesse Geológico disponibilizado pelo Laboratório Nacional de Energia
e Geologia (LNEG), não há a registar qualquer geossítio no concelho onde se insere o projeto em avaliação.
Foi ainda consultado o inventário nacional do património geológico, que reúne os principais locais em Portugal
(geossítios) onde ocorrem elementos da geodiversidade (minerais, fósseis, rochas, geoformas) com elevado
valor científico e que integrará o Sistema de Informação do Património Natural e o Cadastro Nacional dos Valores
Naturais Classificados, da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, conforme
prevê o Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho. Segundo este inventário, também não se identificou qualquer
geossítio, tanto na área de estudo como na área de implantação do projeto.
Realça-se que, no já referido ofício do LNEG, não é feita qualquer referência para a área de estudo e para a área
de implantação do projeto, de Património Geológico ou Locais de Interesse Geológico.
Localmente, aquando da realização do trabalho de campo, esta questão foi tida em atenção, não tendo sido
identificado nenhum local que pelo contexto geológico mereça especial destaque.

C.1.6 Tectónica / Neotectónica, Sismicidade
Na Figura C.8 apresenta-se a área em estudo inserida na Carta Neotectónica de Portugal. A noroeste, mas
afastada da área afeta ao projeto, ocorre com direção NE-SO a falha da Messejana, correspondendo a uma falha
ativa, certa, de inclinação desconhecida. A sudeste da área, com direção ENE-OSO, encontra-se identificado um
lineamento geológico que poderá corresponder também a uma falha ativa.
Localmente não foram identificados indícios da presença destas estruturas. As eventuais falhas identificadas
aquando da realização do trabalho de campo, apresentavam todas uma expressão com características locais.

Mod. 503-A

Tendo em conta a cartografia à escala 1/200 000 é possível perceber a presença de vários carreamentos que
mostrarão relação com a deformação regional ocorrente na área.
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Figura C.8 – Localização da área em estudo na Carta Neotectónica de Portugal à escala original de 1/1 000 000 (Cabral, 1993).

Importa salientar que, conforme indicado na resposta do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG),
em resposta à consulta realizada pela PROMAN (constante do Anexo B.2 do EIA), não estão assinaladas Falhas
Ativas que afetem a área intrínseca de estudo.

Mod. 503-A

Através da análise de cartas de previsão sísmica, que constam do Regulamento de Segurança e Ações para
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) procedeu-se ao enquadramento da área (Figura C.9 e Figura C.10),
conforme se apresenta resumidamente na Tabela C.3.
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Figura C.9 – Localização da área em estudo na carta das zonas sísmicas propostas pelo RSAEEP (A, B, C, D – Zonas sísmicas propostas
pelo “RSAEEP - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes”).
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A – CARTA DE INTENSIDADES SÍSMICAS MÁXIMAS - Carta de isossistas de intensidade sísmica máxima observada em Portugal
Continental, no período de 1901 a 1971 (Escala de Intensidade de Mercalli modificada).
B – CARTA DE ACELERAÇÃO MÁXIMA - Carta de isolinhas de aceleração máxima para um período de retorno de 1000 anos.
C – CARTA DE VELOCIDADE MÁXIMA - Carta de isolinhas de velocidade máxima para um período de retorno de 1000 anos.
D – CARTA DE DESLOCAMENTO MÁXIMO - Carta de isolinhas de deslocamento máximo para um período de retorno de 1000 anos.

Figura C.10 – Localização da área em estudo nas cartas de atividade e previsão sísmicas.
Tendo em conta o enquadramento no Mapa de Intensidade Máxima (Escala de Mercalli Modificada), a área em
estudo apresenta grau VII (Muito Forte), sendo que os sismos provocam entre outros, os seguintes danos:
objetos pendurados tremem; mobílias partem; verificam-se danos em alvenarias tipo D; chaminés partem ao
nível das coberturas; ocorre queda de reboco e ornamentos arquitetónicos; ocorrem pequenos
desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens arenosas e cascalhentas e podem registar-se danos em
diques de betão.

Cartas Sísmicas

Enquadramento nas Cartas Sísmicas

Zonas sísmicas propostas pelo RSAEEP

A

Intensidade sísmica máxima 1901-1971

VII

Aceleração máxima para 1000 anos

125 cm/s2 a 150 cm/s2

Velocidade máxima para 1000 anos

12 cm/s a 15 cm/s

Deslocamento máximo para 1000 anos

6 cm a 7 cm

Pela análise dos parâmetros apresentados, conclui-se que o local em estudo insere-se na zona sísmica A,
correspondendo à zona de maior sismicidade no território continental, ou seja, localiza-se numa região que
apresenta alguma instabilidade do ponto de vista da sismicidade.
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Tabela C.3 – Enquadramento da área em estudo nas Cartas Sísmicas.
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