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1. INTRODUÇÃO
O presente documento é objecto de uma troca de experiências entre o
ARENA – Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma dos Açores
e o Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Nele pretendem-se descrever sumariamente o âmbito e processo metodológico de
implementação do Projecto GEOAVALIA - Prospecção e Avaliação de Recursos
Minerais dos Açores, que visou essencialmente a promoção de um inventário dos
recursos minerais dos Açores e locais de exploração actuais ou abandonados.
O conhecimento, por parte do Departamento de Geologia da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto através do Prof. Doutor Alexandre Lima, da
implementação do referido projecto advém da apresentação de comunicações em
reuniões técnicas e científicas (ex: IV Seminário Recursos Geológicos, Ambiente e
Ordenamento do Território e no VII Congresso Nacional de Geologia) pela equipa do
Projecto GEOAVALIA, da qual todos os elementos foram formados pelo referido
Departamento.
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2. PRINCIPAIS METAS DEFINIDAS PELO PROJECTO GEOAVALIA
2.1

Principais objectivos gerais

Os principais objectivos gerais definidos pelo projecto GEOAVALIA foram:
- Compilar e reunir, numa única base de dados, toda a informação relevante
relativa às zonas de exploração de recursos minerais existentes na Região
Autónoma dos Açores (RAA);
- Contribuir para um inventário das explorações de recursos minerais das
ilhas dos Açores e a respectiva caracterização geomorfológica, geológica e
ambiental, com base em levantamentos de campo;
- Caracterizar o estado do território insular relativamente ao uso do solo no
que diz respeito às actividades industriais de aproveitamento de recursos minerais,
suas tipologias de ocorrência e integração ambiental;
- Analisar a integração da indústria extractiva nos Instrumentos de Gestão
Territorial (IGT) em vigor na RAA;
- Introduzir toda a informação compilada num sistema de informação
geográfica (SIG), que forneça aos decisores informação actualizada sobre o
aproveitamento dos recursos minerais dos Açores, designadamente em processos
de licenciamento e na definição e implementação de políticas de planeamento
regional;
- Realizar ensaios laboratoriais de materiais geológicos.

2.2

Principais objectivos indirectos

Os principais objectivos indirectos definidos pelo projecto GEOAVALIA, por
temática de inserção no Programa PRODESA, foram:
2.2.1 Planeamento regional
- Integrar a gestão sustentável dos recursos minerais nas políticas
relacionadas com o ambiente e o desenvolvimento sócio-económico;
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- Estabelecer de pressupostos que, baseados num sistema SIG dinâmico e
multi-funcional, facilitem o planeamento municipal e regional no que se refere ao
aproveitamento dos recursos minerais em cada uma das ilhas dos Açores;
- Criar condições facilitadoras da correcção de assimetrias e desequilíbrios
na região, com valorização dos recursos minerais e potenciação de igualdades no
tecido

socio-económico,

nomeadamente

nas

actividades

industriais

de

aproveitamento de recursos minerais.

2.2.2 Inovação e produtividade
- Criar mecanismo de prospecção e avaliação de recursos minerais inovador
e pioneiro apoiado nas novas tecnologias da informação, que permita à
administração local e regional e aos industriais do sector beneficiarem de
informação essencial ao planeamento, localização e instalação de unidades
industriais de aproveitamento de recursos minerais;
- Fomentar o uso de tecnologias modernas e inovadoras no planeamento
territorial;
- Apoiar a implantação do SIG regional;
- Dotar a administração pública de uma base de dados actualizada e
dinâmica que permita, e fomente, o fornecimento de serviços por meios
electrónicos;
- Promover a qualidade e a eficiência no aproveitamento dos recursos
minerais da RAA;
- Valorizar a produção regional de materiais de construção, através da
caracterização laboratorial de materiais geológicos.
- Criar oportunidades para a modernização e diversificação do sistema
prospectivo e produtivo na área das actividades industriais de aproveitamento de
recursos minerais.

2.2.3 Ordenamento do território e qualidade ambiental
- Melhorar os níveis de informação de base territorial;
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- Promover o uso sustentado do solo e evitar a ocupação aleatória do
território, com a integração de toda a informação numa única base de dados;
- Contribuir para o ordenamento industrial na Região, com especial
incidência para o reordenamento nas zonas rurais, onde ocorre a maioria das
extracções de recursos minerais;
- Identificar as áreas de exploração de recursos minerais implantadas em
zonas consideradas sensíveis, críticas ou de relevante interesse para a gestão
territorial;
- Contribuir para a requalificação ambiental de explorações abandonadas
e/ou desactivadas e não recuperadas, e para a consequente redução dos passivos
ambientais existentes, apontando medidas correctivas tendentes a impedir, ou
minimizar, o impacto das explorações ao nível da paisagem;
- Constituir uma ferramenta de apoio à elaboração de futuros IGT e à revisão
dos que se encontram em vigor.

2.3

Destinatários do Projecto

Os destinatários principais e directos definidos do projecto GEOAVALIA foram
as entidades públicas da administração local e regional com competências em
matéria de indústria de aproveitamento de recursos minerais, bem como os
empresários da indústria extractiva da RAA.
Outros destinatários importantes são as equipas de planeamento que
poderão integrar, em Planos de Ordenamento do Território de carácter municipal ou
regional, as informações obtidas neste projecto.
A população das ilhas dos Açores é beneficiária deste projecto, uma vez que
a qualidade ambiental e a segurança de pessoas e bens sairão beneficiadas com
um melhor ordenamento do respectivo território insular. Adicionalmente, os
resultados do projecto permitirão uma melhor avaliação dos processos de
licenciamento industrial por parte das entidades competentes.

6
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2.4

Actividades propostas pelo projecto

Na fase inicial do projecto foram realizadas as seguintes actividades:
- Preparação dos trabalhos, definição, adaptação e implementação de
metodologias para a inventariação das explorações de recursos minerais existentes
na RAA;
- Processo administrativo de aquisição de serviços e de equipamentos;
- Pesquisa documental em publicações, arquivos públicos e relatórios de
especialidade relacionados com o aproveitamento de recursos minerais,
ordenamento do território e ambiente;
- Aquisição de informação cartográfica e fotografias aéreas da RAA;
- Análise-diagnóstico dos instrumentos de gestão territorial e respectivos
regulamentos, em vigor ou em fase de finalização, visando avaliar a integração das
actividades industriais de aproveitamento de recursos minerais nas políticas
territoriais;
- Constituição do SIG base.
Numa fase posterior do projecto foram realizadas as seguintes actividades
de campo:
- Identificação de todas as zonas de exploração de recursos minerais, em
funcionamento ou abandonadas;
- Implantação destas zonas em fotografia aérea e ortofotomapas
georeferenciados e levantamento dos respectivos limites, com recurso a sistema de
posicionamento GPS (sistema de posicionamento por satélite);
- Tipificação e caracterização geomorfológica, geológica e ambiental de cada
uma das zonas de exploração de recursos minerais;
- Identificação e análise de possíveis ameaças e inconformidades territoriais
e ambientais;
- Recolha de materiais geológicos para ensaios laboratoriais.
Na última fase do trabalho desenvolvido, que decorreu de uma forma
integrada com o trabalho de campo, foram realizadas as seguintes tarefas:
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- Tratamento dos dados obtidos no trabalho de campo e respectivo
cruzamento com os elementos recolhidos na primeira fase do projecto;
- Verificação e finalização do SIG;
- Produção de cartas de gestão de recursos minerais por ilha, com a
indicação de zonas ambientalmente degradadas, ou com necessidade de
intervenção prioritária, e definição de zonas com especial interesse para a gestão
dos recursos, considerando valores territoriais, ambientais e sócio-económicos;
- Realização do presente relatório diagnóstico, incluindo uma caracterização
sumária do estado-da-arte da indústria extractiva da RAA e respectiva integração
em políticas sectoriais;
- Disponibilização dos conteúdos técnicos informativos produzidos, em
versão digital, às entidades da administração com competências em matéria de
indústria de aproveitamento de recursos minerais.

8
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3. DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO TÉCNICA DO PROJECTO
A execução técnica do Projecto iniciou com o desenvolvimento de um
programa de tarefas detalhado entre a ARENA e o Departamento de Geociências da
Universidade dos Açores (DG/UAC), com enfoque para a articulação do trabalho de
campo com o de gabinete.
De seguida, foram estabelecidos pressupostos metodológicos relativos à
aquisição, registo e interpretação dos dados.
O processo de aquisição de dados iniciou-se com o levantamento de
informações documentais (ex. Processos da Divisão de Recursos Geológicos da
Direcção Regional de Comércio Indústria e Energia) e bibliográficas (ex. Cartas
geológicas e respectivas notícias explicativas/teses) relativas ao aproveitamento de
massas minerais na área geográfica de trabalho. Foram igualmente analisados os
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área geográfica de trabalho,
com especial ênfase para os Planos Directores Municipais, uma vez que estes são
os de maior significância para a actividade industrial de aproveitamento de
recursos minerais.
Toda a informação preliminar obtida foi introduzida num SIG.
Os trabalhos de campo foram iniciados três meses após o início da
implementação do projecto.
A metodologia do trabalho de campo consistiu, essencialmente, no
varrimento do território de cada ilha através das vias de comunicação acessíveis
(vias de comunicação principais e secundárias e, sempre que justificável, caminhos
apenas acessíveis a veículos todo-o-terreno e/ou pedonais) com o registo e
caracterização dos locais de interesse identificados.
Todo o levantamento de campo foi apoiado em cartografia topográfica
actualizada e, em algumas situações, em fotografia aérea.
O recurso ao SIG em tempo real no terreno, por intermédio do receptor GPS,
foi uma ferramenta fundamental que permitiu a interoperabilidade entre os dados
do gabinete e do campo.
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Toda a informação relativa a cada local de interesse identificado foi
registada numa base de dados com a estrutura apresentada nas figuras 1, 2 e 3.

Figura 1 – Estrutura da base de dados dos locais de interesse identificados – I

Figura 2 – Estrutura da base de dados dos locais de interesse identificados – II

10
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Figura 3 – Estrutura da base de dados dos locais de interesse identificados – III

No âmbito do projecto, com uma equipa de 2 a 4 elementos (sempre mista
entre o corpo técnico da ARENA e DG/UAC) foram realizados 148 dias de campo,
de Abril de 2006 a Junho de 2007.
Tabela I – Estrutura territorial e social dos Açores e dias de trabalho de campo

Santa Maria
S. Miguel
Terceira
Graciosa
S. Jorge
Pico
Faial
Flores
Corvo

Área
(Km2)

Habitantes

Trabalho de campo
(dias)

2322,0

238767

148

96,9
744,6
400,3
60,7
243,7
444,8
173,1
141,0
17,1

5490
130154
54996
4708
9522
14579
14934
3949
435

14
40
29
7
12
22
9
10
5
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De uma forma integrada com os trabalhos de campo, os dados obtidos no
terreno foram tratados e cruzados com os elementos recolhidos na primeira fase
do projecto (documental e bibliográfica) sendo verificada e finalizada a estrutura do
SIG.

12
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4. RESULTADOS APRESENTADOS
4.1

Estrutura de apresentação de dados

Dada a multiplicidade da natureza das informações produzidas pelo
Projecto, que originou um considerável volume de dados, foi estruturada uma
forma de apresentação sintética e objectiva, que se pretende que seja de fácil e
breve consulta.
Distinguiram-se quatro produtos finais do projecto:
a) Fichas-síntese das explorações de recursos minerais;
b) Cartas de gestão de recursos minerais por ilha;
c) SIG;
d) Análises laboratoriais.

4.1.1 Fichas-síntese
Se a quantidade de dados originados pelo Projecto foi, de facto, avultada foi
nas fichas-síntese que este facto mais se faz sentir. A quantidade de informação
associada a cada uma das áreas de exploração identificadas tornaria complexa a
sua consulta.
Foram seleccionadas, na fase de finalização do Projecto, as informações
mais relevantes para o processo de planeamento e gestão de recursos minerais,
produzindo uma ficha-síntese para cada uma das explorações de recursos minerais
identificadas, que reuniu 25 parâmetros diferentes apresentados numa página
única.
Uma vez que se pretendia que os dados apresentados fossem uma
aproximação ao actual estado do território, de modo a servir de base a futuros
trabalhos, foi atribuído um valor de significância à importância de cada área
identificada para o planeamento e gestão de recursos minerais, que resultou da
avaliação dos parâmetros de cada uma das áreas estudadas.
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Figura 4 – Estrutura da apresentação dos dados – exemplo de ficha-síntese
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Tabela II – Estrutura dos dados da ficha-síntese

Inserção territorial

Tipologia de exploração

Identificação elLocalização

Natureza de dados

Descrição de dados

Informações adicionais

Nome

Nome conhecido ou atribuído

Orientação geográfica quando não foi encontrado
nenhum nome

Identificação

Elemento de identificação para o Projecto

-

Freguesia

Localização administrativa

Quando no limite de duas freguesias, ambas são
referidas

Concelho

Localização administrativa

Quando no limite de dois concelhos, ambos são
referidos

Ilha

Localização geográfica

-

Coordenada UTM

Coordenada do ponto central da área
identificada

Coordenadas projectadas em datum local

Área

Área de escavação actual (hectares)

-

Estado

Estado actual da área

Em actividade; abandonada, em recuperação

Licenciamento

Licenciamento industrial

Número da licença

Material explorado

Material geológico explorado

Designação genérica

Tipo de escavação

Aspectos geométricos da escavação

Escavação máxima

Altura máxima da escavação (metros)

-

Unidade de transformação

Unidade de transformação afecta à exploração

Ex: Central de britagem, asfalto ou betuminosos…

Anexos

Anexos afectos à exploração

Ex: Estaleiros, casas de arrumos, escritórios…

Vedação

Obstáculos à área de exploração

Ex: Presença de muro, portão…

Visibilidade máxima

Distância máxima de identificação da área em
exploração/explorada

Definido por intervalos (<100 m, 100 a 500 m, 500
m a 1 km, 1 a 2 km, > 2 km)

Proximidade a unidade
similar

Distância à área de exploração mais próxima
(quilómetros)

Independente do estado actual e significância,
medida a partir do ponto central de cada área

Uso predominante do solo
envolvente

Uso do solo predominante na envolvência da
área identificada

Uso efectivo do solo à data do trabalho de campo

Prevista no PDM

Presença da área identificada no PDM

Desde que inserida, pelo menos, em parte ou
assinalada por ponto

Áreas protegidas ou
classificadas

Área identificada localizada na RN 2000, Áreas
Protegidas e Reservas Florestais Naturais

Desde que inserida, pelo menos, em parte

Flanco de encosta/profundidade
Frente única/patamares

Observações

Identificação de riscos
Caracterização hidrológica
Informação apresentada quando justificável
Potencialidade para aterro

Significância

Grau de significância da importância da área
para o planeamento e gestão de recursos
minerais

Definida por classes (muito significativa,
significativa ou pouco significativa)

Fotografias

Outras observações

Aspectos fotográficos das áreas identificadas

Na impossibilidade de se obterem fotografias (ex.:
impossibilidade de acesso ao interior da área, más
condições meteorológicas) são apresentadas as
fotografias aéreas da área identificada

Metodologia da Prospecção e Avaliação de Recursos Minerais nos Açores

A Implementação do Projecto GEOAVALIA

15

A concepção dos graus de significância foi estabelecida na seguinte filosofia:
- Muito significativa: área de carácter prioritário para o planeamento e
gestão de recursos minerais;
- Significativa: área de carácter relevante para o planeamento e gestão de
recursos minerais;
- Pouco significativa: área com pouco valor para o planeamento e gestão de
recursos minerais. Encara-se, na generalidade, a possibilidade da sua exclusão de
futuras políticas e instrumentos de gestão territorial.

4.1.2 Cartas de gestão de recursos minerais
A representação gráfica da distribuição geográfica das áreas das
explorações de recursos minerais nas ilhas dos Açores complementa e territorializa
as informações das fichas-síntese.
Dada a abordagem do presente trabalho ter sido de âmbito territorial e não
de âmbito cadastral de propriedades, foram de tidas em conta as seguintes
disposições técnicas relativas à marcação das áreas de exploração de recursos
minerais representados:
- Os limites de cada área assinalada representam o bordo da escavação
actual ou antigo, desde que territorialmente identificável no local ou por intermédio
de fotografia aérea;
- Nas explorações de recursos minerais com licença actual ou passada, os
limites assinalados pela presente cartografia poderão não corresponder à área
licenciada, uma vez que são assinalados os actuais bordos de escavação;
- As áreas de exploração confinantes, do mesmo proprietário ou não, que
não apresentam uma clara separação física são assinaladas como uma só área.
Uma vez inventariadas e cartografadas as explorações de recursos minerais,
foram definidas na cartografia apresentada, zonas com especial interesse para a
gestão dos recursos:
- Áreas prioritárias para a gestão de recursos minerais: áreas em que a
gestão de recursos, por motivos geológicos e/ou populacionais, se assumem como
16
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prioritárias para o planeamento, ordenamento e dimensionamento da indústria
extractiva.
- Áreas prioritárias para a integração ambiental e paisagística: áreas em que
a gestão de recursos, por motivos de passivo ambiental e/ou de inserção e
integração territorial, se assumem como prioritárias para a sua integração
ambiental e paisagística.

Figura 5 – Exemplo de carta de gestão de recursos minerais

4.1.3 SIG
Toda a informação desenvolvida no Projecto foi sintetizada num SIG.
O SIG comportou, para além da cartografia das cartas de gestão de
recursos, os dados relativos às fichas-síntese para cada uma das áreas de
exploração de recursos minerais assinaladas.
Os dados foram apresentados em formato shapefile (.shp) compatível com
os programas ESRI (ex.: Arcgis, ArcView) ou similares.
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Figura 6 – Aspecto do SIG

4.1.4 Análises laboratoriais
No âmbito do Projecto GEOAVALIA foram realizados os seguintes ensaios
geotécnicos de diversos materiais incoerentes das ilhas dos Açores:
– Análise granulométrica por peneiração húmida análise;
– Determinação de massa volúmica e da absorção de água de areias;
– Determinação de massa volúmica e de absorção de água de britas e
godos;
– Teor de humidade;
– Ensaio de desgaste pela Máquina de Los Angeles.
Os resultados de algumas destas análises serão apresentados no 11º
Congresso Nacional de Geotecnia, durante o próximo ano.

4.2

Análise dos dados apresentados

Na análise dos resultados apresentados foi dado ênfase ao número de
explorações por ilha e por concelho, ao seu estado actual e licenciamento.
18
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Foi também amplamente analisada a distribuição e ocupação territorial dos
locais estudados (ex: ocupação territorial da ilha, áreas médias das explorações,
distância de cada exploração à sua mais próxima). A integração nos Instrumentos
de Gestão Territorial foi igualmente estudada, com especial ênfase para a
integração das áreas estudadas nos PDM e nos espaços naturais protegidos.
Foram ainda analisados os aspectos relacionados com o tipo de recurso
mineral explorado foram também analisados, bem como a potencialidade para
aterro das escavações estudadas.
De acordo com a metodologia estabelecida foram evidenciadas as
estatísticas relativas à significância de cada uma das áreas estudadas, bem como
analisadas cada uma das áreas definidas como áreas prioritárias para a integração
ambiental e paisagística e como áreas prioritárias para a gestão de recursos
minerais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A execução técnica do Projecto GEOAVALIA decorreu com normalidade,
dentro das expectativas definidas no seu início.
O carácter pioneiro e inovador do projecto foi reconhecido pelo Governo
Regional dos Açores que, através da Resolução do Conselho do Governo n.º
95/2006, de 27 de Julho, determinou a que a promoção do inventário de
explorações de inertes realizada pelo projecto seria a base de um Plano Sectorial
da Indústria Extractiva, a elaborar.
De acordo com os dados do Projecto foi possível determinar uma matrizresumo dos recursos minerais disponíveis em cada ilha dos Açores, relacionandoos com a sua exploração activa ou histórica.
Tabela III- Recursos minerais disponíveis, com exploração identificada, actualmente activa ou
histórica, por ilha
S Maria

S Miguel

Terceira

Graciosa

S. Jorge

Pico

Faial

Flores

Corvo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponível

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Exploração

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

Recurso mineral
Depósitos de vertente,
aluviões e areias de praia
Basaltos s.l.
Traquitos s.l..
Escórias basálticas s.l..
Ignimbritos não soldados
e lahars
Ignimbritos soldados
Pedra pomes e materiais
pomíticos
indiferenciados
Tufos Surtseianos
(hialoclastitos)
Argilas
Conglomerados, arenitos,
calcários e calcarenitos
Obsidiana

Disponível
Exploração

Disponível

X

X

Exploração

O

O

Disponível

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Exploração

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

O

O

O

Disponível

X

Exploração

O

Disponível

X

X

Exploração

#

#

Disponível

X

X

Exploração

O

O

X

X

Disponível

X

Exploração

#

Disponível

X

Exploração

O

Disponível

X

Exploração

#

X

Disponível

X

Exploração

O

X

X

X

X

X

X

X

#

#

X

X

X

X

X

X

Legenda: X - recurso disponível; O - exploração actual; # - exploração histórica
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