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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, de carácter introdutório, importa contextualizar o projecto, 

nomeadamente no que diz respeito à sua designação e fase de desenvolvimento, 

bem como a clara identificação do proponente, respectivo(s) interlocutor(es) e 

entidade licenciadora ou competente para a autorização. Em relação à realização 

do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), são apresentadas as 

metodologias utilizadas, os técnicos envolvidos no projecto assim como o período 

de realização do mesmo. 

 

1.1 Designação e fase em que se encontra o projecto 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte 

Ambiental associado ao projecto de alteamento da barragem de rejeitados das 

minas de Aljustrel”. Conforme indicado nos pontos 2.1. e 2.2. deste relatório, este 

projecto é condicionante para o funcionamento desta instalação mineira e integra a 

implementação das medidas de reforço da estrutura solicitadas pelo LNEC e pelo 

INAG em sede de processo de avaliação da Licença Ambiental em 2008 assim 

como o desenvolvimento de uma vala perimetral à barragem para redução do 

volume de água pluvial não contaminada afluente à barragem. 

O projecto encontra-se, actualmente, em fase de projecto de execução. O presente 

Relatório Síntese do EIA é acompanhado pelo respectivo Projecto de Execução 

em conformidade com o disposto no n.º 2 do Art.º 12 do Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de Novembro. 

As alterações constantes deste projecto assim como eventuais condicionantes 

estabelecidas pela Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental deverão motivar 

o pedido de actualização da referida Licença Ambiental a realizar após emissão da 

respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
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1.2 Tipo e CAE do projecto 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro que publica a 

Classificação Portuguesa das Actividades Económicas, Revisão 3, a ALMINA – 

Minas do Alentejo, S.A., possui uma única actividade (extracção e preparação de 

minérios metálicos não ferrosos) que corresponde ao seguinte CAE “07290 – 

Extracção e preparação de outros minerais metálicos não ferrosos”. 

Importa referir contudo que o presente projecto incide exclusivamente no Aterro de 

Rejeitados, uma infra-estrutura de suporte ao funcionamento da lavaria pelo que 

não terá qualquer implicação no CAE da ALMINA nem constituirá nova actividade 

desta instalação. 

 

1.3 Identificação do proponente 

O Alteamento do aterro de rejeitados das minas de Aljustrel corresponde a um 

projecto promovido pela ALMINA – Minas do Alentejo, S.A., (ex Pirites Alentejanas 

S.A). 

Os contactos da ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. são apresentados abaixo: 

Morada / Sede social: Algares  

Código Postal:  7600-015 Aljustrel 

Telefone:   284 600 200 

Fax:    284 600 292 

NIFC:    500 219 010 

O representante para efeitos de Avaliação de Impacte Ambiental da ALMINA – 

Minas do Alentejo, S.A. é a Eng.ª Vera Palma, cujo contacto é o seguinte: 

vera.palma@almina.pt. 

 

1.4 Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

A entidade licenciadora do projecto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), cujos contactos são: 

Morada:   Av. 5 de Outubro, 87 

Código Postal:  1069-039 Lisboa 

mailto:vera.palma@almina.pt
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Telefone:   217 922 700/800 

Fax:    217 939 540 

e-mail:    energia@dgge.pt 

 

1.5 Identificação da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental 

A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), por se tratar de 

um projecto incluído no Anexo I (ponto 9 – Instalações destinadas à incineração, 

valorização energética, tratamento químico ou aterro de resíduos perigosos) do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, conforme disposto na alínea i) da alínea a) do n.º 1 

do Art.º 7. 

Os contactos da APA são: 

Morada:   Rua da Murgueira, 9/9ª – Zambujal – Ap. 7585 

Código Postal:  2611-865 Amadora 

Telefone:   21 472 82 00 

Fax:    21 471 90 74 

e-mail:    geral@apambiente.pt  

 

1.6 Período de elaboração do EIA 

O período de elaboração do EIA decorreu ente Abril e Agosto de 2010, num prazo 

total de 5 meses. 

Refira-se contudo a existência ainda de uma fase preliminar de avaliação 

associada ao pedido de Proposta de Definição do Âmbito que decorreu entre 

Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010. 

 

1.7 Identificação do coordenador e dos responsáveis técnicos pela 

elaboração do EIA 

O presente EIA foi realizado pela empresa EnviEstudos, S.A., tendo sido envolvida 

uma equipa de carácter multidisciplinar, recorrendo à subcontratação de serviços, 

mailto:geral@apambiente.pt
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para situações de maior especificidade técnica e pertinência ambiental a empresas 

especializadas. No Quadro 1 apresenta-se a equipa responsável pela elaboração 

do EIA. 

 

Quadro 1 – Técnicos envolvidos na elaboração do EIA 

NOME FORMAÇÃO ÁREA DE INTERVENÇÃO/ FACTOR 
AMBIENTAL 

Rui Guinote 

Licenciatura em Química Aplicada 
– Ramo de Biotecnologia 

Pós-graduação em Gestão 
Ambiental 

MBA em Engenharia e Gestão da 
Qualidade 

Coordenação do EIA 

Resíduos 

Ordenamento do Território 

Célia Fonseca Licenciatura em Geologia Aplicada 
e do Ambiente 

Geologia, Geomorfologia e Recursos 
Naturais 

Solos e Capacidade de Uso do Solo 

Recursos Hídricos (Superficiais e 
Subterrâneos) 

Qualidade da Água (Superficial e 
Subterrânea) 

Cláudia Martins Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente 

Ruído 

Vibrações 

Clima 

Qualidade do ar 

Sónia Malveiro 

(Biota) 
Licenciatura em Biologia Vegetal 

Aplicada 
Sistemas biológicos e biodiversidade 

(Flora e vegetação, e Habitats) 

Patrícia 
Rodrigues (Biota) 

Licenciatura em Biologia Aplicada 
aos Recursos Animais 

Sistemas biológicos e biodiversidade 
(Fauna e Biodiversidade) 

Sofia Marques 
(EDRV) 

Licenciatura em Arquitectura 
Paisagística Paisagem 

João Albergaria 
(Terralevis) Licenciatura em Arqueologia Património Arquitectónico e Arqueológico 

Ana Quelhas 
(Terralevis) Licenciatura em Arqueologia Património Arquitectónico e Arqueológico 
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1.8 Antecedentes do EIA 

O presente projecto já se encontrava previsto anteriormente conforme reportado 

na página 24 da Licença Ambiental 63/2008. Considerando a importância deste 

projecto para a viabilização do Complexo Mineiro de Aljustrel, foi opção da 

ALMINA realizar previamente um pedido de Proposta de Definição de Âmbito 

(PDA) o qual foi entregue em 19-01-2010 na APA e teve o respectivo parecer 

favorável da Comissão de Avaliação a 01-03-2010.O pedido de Proposta de 

Definição do Âmbito assim como o respectivo parecer da Comissão de Avaliação 

integram o Anexo I ao presente relatório. 

 

1.9 Metodologia e descrição geral da estrutura do EIA 

1.9.1 Estrutura do Relatório do EIA e do respectivo Resumo Não Técnico 

A estrutura do Relatório Síntese do EIA e do respectivo Resumo Não Técnico 

foram proposta no pedido de Definição do Âmbito sendo que, relativamente aos 

mesmos a Comissão de Avaliação pronunciou-se no ponto 5.5. do respectivo 

parecer. Assim, o presente relatório foi desenvolvido tendo em consideração a 

estrutura proposta e as considerações realizadas pela Comissão de Avaliação. 

De acordo com o definido para o processo de AIA, nomeadamente em termos do 

referencial legislativo aplicável, o presente EIA seguiu uma metodologia compatível 

com estas exigências sendo constituído por três volumes distintos: 

 Relatório Síntese (RS); 

 Anexos 

 Resumo Não Técnico (RNT). 

O RS do EIA engloba uma estrutura ordenada por capítulo que, de forma a facilitar 

o processo de apreciação técnica por parte da Comissão de Avaliação, se fez 

coincidir cada capítulo e sub-capítulo aos respectivos pontos e alíneas do Anexo II 

da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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A estrutura estará de acordo com os itens apresentados no ponto 3 do Anexo II da 

Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril, com as adaptações subjacentes ao projecto 

em causa e tendo em conta as directrizes do Guia de Apreciação Técnica de 

Estudos de Impacte Ambiental para o sector das Minas e Pedreiras a Céu aberto 

da CCDR-LVT (Dezembro de 2007). 

Assim, a estrutura genérica do presente EIA é a apresentada de seguida, sendo 

que, uma estrutura mais completa do presente relatório pode ser consultada no 

respectivo índice. 

1. Introdução; 

2. Objectivos e justificação do projecto; 

3. Descrição do projecto; 

4. Descrição das alternativas consideradas; 

5. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto; 

6. Avaliação dos potenciais impactes do projecto; 

7. Avaliação dos potenciais impactes cumulativos do projecto; 

8. Descrição das medidas de mitigação propostas; 

9. Monitorização e Planos de Gestão Ambiental dos impactes resultantes do 

projecto; 

10. Análise de Risco 

11. Lacunas técnicas e de conhecimento; 

12. Conclusões; 

13. Bibliografia; 

O RNT, apresentado em separado, contém algumas figuras e fotografias 

ilustrativas e necessárias à boa percepção geral do projecto em estudo, bem como 

uma breve descrição do mesmo, uma descrição da situação de referência, dos 

impactes ambientais associados, das medidas propostas e das principais 

conclusões do respectivo EIA. No sentido de garantir a plena eficácia deste 

documento em relação às suas principais funções (sintetizar e traduzir em 

linguagem não técnica o conteúdo do Relatório do EIA, de forma a tornar acessível 

a informação ao público em geral), foram seguidos, na sua elaboração, os Critérios 

de Boas Práticas para Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos, 

publicados pelo Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB, 1998) e a mais recente 

publicação da APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes “Critérios 

de Boa Prática para o RNT 2008”. O RNT será o documento de suporte à 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  24 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 
 

 

participação pública, pelo que transcreverá de forma sumária e em linguagem não 

técnica as informações mais relevantes contidas no Relatório Síntese. 

 

1.9.2 Abrangência temática do EIA 

A definição do âmbito do EIA é de particular importância para assegurar um 

correcto desenvolvimento e análise do mesmo. Esta definição passa pela 

identificação dos domínios de análise que este vai abranger e pela definição do 

grau de profundidade de cada um, no sentido de promover e aprofundar o 

conhecimento dos elementos associados aos impactes (potenciais ou reais) mais 

críticos e resumir os dados de menor relevância. 

Considerou-se, entre os diferentes descritores ambientais de âmbito biofísico, 

biológico, paisagístico e socioeconómico, aqueles susceptíveis de virem a ser 

afectados, imediatamente ou, a prazo, durante as fases de construção, exploração 

e desactivação do alteamento do aterro de rejeitados do Complexo mineiro de 

Aljustrel. 

Tendo em conta o tipo de projecto em causa e a sua localização, foram 

seleccionados os seguintes descritores ambientais de análise, para a 

caracterização do ambiente afectado pelo projecto. 

 Clima: apesar de corresponder a um descritor não influenciável pela 

natureza do projecto, os seus efeitos podem promover impactes associados 

a outros descritores, nomeadamente através de situações de acidentes 

resultantes de fenómenos naturais; 

 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais: considerado um dos 

descritores de reduzida relevância, dada a reduzida área ocupada pelo 

projecto e o tipo de actividade a desenvolver. Caracterizada com base na 

informação disponível, em informação fornecida pela ALMINA e em dados 

recolhidos em trabalho de campo; 

 Solos e Capacidade de Uso do Solo: corresponde a um descritor de 

análise pouco relevante, tendo em consideração a reduzida área ocupada 

pelo projecto; 

 Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais: considerado um 

descritor relevante essencialmente pela susceptibilidade à poluição destes 
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recursos. A importância deste descritor foi reiterada pela Comissão de 

Avaliação no seu parecer à PDA; 

 Qualidade da Água Superficial e Subterrânea: corresponde a um 

descritor de elevada relevância para o projecto, tendo em conta que irá 

interferir directamente com as águas superficiais e, indirectamente com as 

águas subterrâneas. Tal como no caso dos Recursos Hídricos, a 

importância deste descritor foi reiterada pela Comissão de Avaliação no seu 

parecer à PDA. 

 Ecologia (Sistemas Biológicos e Biodiversidade): nomeadamente Flora 

e Vegetação, Habitats, Fauna e Biodiversidade: dada a proximidade a 

zonas classificadas com particular interesse proteccionista na área de 

estudo local e envolvente próxima, considerou-se um descritor relevante 

sendo que a sua avaliação teve por base a pesquisa de informação 

publicada e a recolha de dados no âmbito dos trabalhos de campo; 

 Património Arquitectónico e Arqueológico: considerado um descritor de 

análise pouco relevante dada a inexistência de estruturas construídas na 

área de intervenção, com reduzida probabilidade de ocorrência de sítios 

com interesse patrimonial potencial em termos históricos ou arqueológicos; 

 Sócio-Economia: considerado um descritor relevante para o projecto, 

dados os impactes positivos expectáveis em todas as fases do projecto. 

Será caracterizado a um nível essencialmente regional, tendo por base 

informação disponibilizada maioritariamente pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e pela Câmara Municipal de Aljustrel; 

 Paisagem: configura-se como um descritor local de moderado interesse, 

para este tipo de projecto, tendo em conta a inexistência de estruturas 

construídas no local de implantação do projecto e o facto de o mesmo se 

localizar numa bacia visual relativamente extensa que inclui a Sede de 

Concelho; 

 Ruído e Vibrações: considerado igualmente um descritor de análise 

relevante, pelo facto de existirem, na envolvente "receptores sensíveis", 

assegurando-se, recomendações de carácter geral em particular para a 

fase de funcionamento, dada a provável emissão de ruído associada ao 

funcionamento de máquinas e equipamentos; 
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 Qualidade do Ar: assume uma importância considerável tendo em conta a 

proximidade de receptores sensíveis. 

 Resíduos: Considerado um descritor importante dado o volume 

considerável de resíduos produzidos sobretudo durante a fase de 

exploração do projecto. 

 

1.9.3 Abrangência geográfica do EIA 

Para efeitos de delimitação da abrangência geográfica consideraram-se as 

seguintes duas áreas específicas: 

Limite da área do projecto: correspondendo à área sujeita a edificações, aterros, 

desaterros e a área alagável. Esta área será substancialmente impactada pelo 

projecto na maioria dos casos de forma irreversível. 

Limite da área de estudo: correspondendo a toda a bacia hidrográfica a montante 

do aterro de rejeitados, esta área de estudo é alargada à linha de água a jusante 

do mesmo, para os descritores associados a águas superficiais e águas 

subterrâneas (conforme indicação da Comissão de Avaliação em sede de 

Avaliação da Proposta de Definição do Âmbito). Esta área é susceptível de sofrer 

impactes provocados pelo projecto associados a situações de acidente / 

emergência, ou impactes reversíveis provocados pelo normal funcionamento do 

projecto. 

 

A Figura 1 apresenta as delimitações da área de projecto e da área de estudo.  
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Figura 1 – Delimitação das áreas do projecto e de estudo 
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1.10 Enquadramento legal 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento preventivo fundamental 

da política do ambiente e do ordenamento do território, e como tal reconhecido na 

Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87, de 7 de Abril. Constitui, pois, uma forma 

privilegiada de promover o desenvolvimento sustentável, pela gestão equilibrada 

dos recursos naturais, assegurando a protecção da qualidade do ambiente e, 

assim, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do Homem. 

Decorrida uma década sobre a realização de EIA’s, à luz do Decreto-Lei n.º 

186/90, de 6 de Junho, e à luz da experiência entretanto adquirida, verificou-se a 

necessidade de actualizar os requisitos e metodologias para a sua realização. Esta 

actualização deveria ser realizada em consonância com os compromissos 

assumidos pelo Governo e com o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental, no quadro da aprovação, pelo Decreto n.º 59/99, de 17 de Dezembro, 

da Convenção sobre a Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto 

Transfronteiriço (Convenção de Espoo) e, sobretudo, da Directiva n.º 97/11/CE, do 

Conselho, de 3 de Março de 1997, que veio alterar a Directiva n.º 85/337/CEE, 

versada nesta matéria. 

Esta revisão deu origem à publicação do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

que “estabelece o regime jurídico da avaliação do impacte ambiental dos projectos 

públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente”, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, 

de 27 de Junho de 1985, com as alterações introduzidas pela Directiva n.º 

97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997. Este diploma já sofreu alterações 

por outros diplomas entretanto publicados, e posteriormente foi alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, (transpondo parcialmente a Directiva 

n.º2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho), tendo sido republicado em 

anexo. 

O Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei 197/2005 de 8 de Novembro, refere nos seus Anexos I e II, os 

projectos sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, incluindo-se 

o projecto “Alteamento do Aterro de Rejeitados da ALMINA – Minas do Alentejo, 
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S.A.” nas condições definidas no Anexo I, ponto 9 – Instalações destinadas à 

incineração, valorização energética, tratamento químico ou aterro de resíduos 

perigosos. 

Visando harmonizar as regras a que devem obedecer, em termos gerais, as peças 

que integram o EIA, o supracitado Decreto-Lei previu que, por meio de Portaria, 

fossem regulamentadas as normas relativas ao EIA, à Proposta de Definição do 

Âmbito (PDA) do EIA e ao conselho consultivo de AIA. Assim, e dando seguimento 

ao preceituado no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, foi publicada a Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril, referente às normas técnicas aplicáveis à PDA, ao EIA 

(neste se entendendo abrangido, naturalmente, o RNT), ao Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), com a Declaração 

de Impacte Ambiental (DIA) correspondente, e, finalmente, aos Relatórios de 

Monitorização (RM) a apresentar à autoridade de AIA. 

Esta instalação encontra-se ainda abrangida pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 

de Agosto, que tem por objectivo a Prevenção e o Controlo Integrados da Poluição 

(PCIP), proveniente de certas actividades e o estabelecimento de medidas 

destinadas a evitar ou, quando tal não for possível, a reduzir as emissões dessas 

actividades para o ar, a água ou o solo, a prevenção e controlo do ruído e a 

produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de protecção do 

ambiente no seu todo. Para tal, todas as instalações nas quais sejam 

desenvolvidas uma ou mais actividades constantes do anexo I do referido Decreto-

Lei, estão sujeitas à obtenção da Licença Ambiental. A ALMINA – Minas do 

Alentejo, S.A., em particular encontra-se abrangida por Licença Ambiental por se 

tratar de uma instalação que faz gestão de resíduos, enquadrando-se no Anexo I 

do Decreto-Lei n.º 172/2008, de 26 de Agosto no ponto 5 – Gestão de Resíduos, 

nomeadamente nos pontos 5.1 (“Instalações de eliminação ou de valorização de 

resíduos perigosos listados no anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, 

que realizem as operações de eliminação referidas na parte A do mesmo anexo, 

excluindo as operações D3 e D11 que são proibidas, ou as operações de 

valorização R1, R5, R6, R8 e R9 referidas na parte B do mesmo anexo, com uma 

capacidade superior a 10 t por dia”) e 5.4 (“ Aterros de resíduos urbanos ou de 

outros resíduos não perigosos, com excepção dos aterros de resíduos inertes, que 

recebam mais 10 t por dia ou com uma capacidade total superior a 25 000 t”). 
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Para além destes diplomas especificamente aplicados à AIA e PCIP, foi ainda 

considerado como legislação complementar aplicável ao presente EIA, um 

conjunto de diplomas legais, dos quais se apresentam os principais no Quadro 2 

(sem as respectivas alterações, apesar de se encontrarem identificadas) e que 

foram tidos em consideração no âmbito da realização do presente EIA. 

 

Quadro 2 – Diplomas legais aplicáveis ao Projecto 

DIPLOMA ALTERADO POR ÂMBITO 

REGULAMENTO DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL  

Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio. 

Declaração de 
Rectificação n.º 7-D/2000, 
Decretos-Lei n.º 74/2001, 
n.º 69/2003, n.º 197/2005 

(republica-o) e n.º 
174/2006 e Lei n.º 

12/2004 

Aprova o regime jurídico da 
avaliação de impacte ambiental, 
transpondo para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 85/337/CEE, 
com as alterações introduzidas 
pela Directiva n.º 97/11/CE, do 

Conselho, de 3 de Março de 1997 

Portaria n.º 330/2001, de 
2 de Abril 

Declaração de 
Rectificação n.º 13-H/2001 

Fixa as normas técnicas para a 
estrutura da PDA e normas 

técnicas para a estrutura do EIA 

Decreto-Lei n.º 173/2008, 
de 26 de Agosto 

Declaração de 
Rectificação n.º 64/2008 

Estabelece o regime jurídico 
relativo à Prevenção e Controlo 
Integrados da Poluição (PCIP). 

Decreto-Lei n.º 69/2003, 
de 10 de Abril 

Decretos-Lei n.º 233/2004, 
n.º174/2006 e n.º 

183/2007 (republica-o) 

Estabelece as normas 
disciplinadoras do exercício da 

actividade industrial 

Decreto Regulamentar 
n.º 8/2003, de 11 de Abril 

Decreto Regulamentar n.º 
61/2007 (republica-o) 

Aprova o Regulamento do 
Licenciamento da Actividade 

Industrial 

Decreto-Lei n.º 209/2008, 
de 29 de Outubro 

- 
Estabelece o regime de exercício 

da actividade industrial (REAI) 

Decreto-Lei n.º 381/2007, 
de 14 de Novembro 

- 
Aprova a Classificação Portuguesa 

das Actividades Económicas, 
Revisão 3 (alteração dos CAE) 

Decreto-Lei n.º 232/90, 
de 16 de Julho 

Decretos-Lei n.º 183/94 e 
n.º 7/2000 

Estabelece os princípios a que 
deve obedecer o projecto, a 
construção, a exploração e a 
manutenção do sistema de 
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DIPLOMA ALTERADO POR ÂMBITO 

abastecimento dos gases 
combustíveis canalizados 

Portaria n.º 361/98, de 26 
de Junho 

Portaria n.º 690/2001 

Aprova o regulamento Técnico 
relativo ao projecto, construção e à 

exploração e manutenção das 
instalações de gás combustível 

canalizado em edifícios 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Decreto-Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro 

Decretos-Lei n.º 53/2000, 
n.º 310/2003 e n.º 

316/2007 (republica-o) e 
Leis n.º 58/2005 e n.º 

56/2007 

Estabelece o regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial 

Decreto-Regulamentar 
n.º 18/2006, de 20 de 

Outubro 
- 

Aprova o Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Baixo 

Alentejo 

Resolução do Conselho 
de Ministros nº 28/2006 

de 23 de Março 

Declaração de 
Rectificação n.º 28-A/2006 

Decisão de elaboração do PROT 
Alentejo em simultâneo com a 

decisão de elaboração dos PROT 
do Oeste e Vale do Tejo, do 

Centro, e do Norte. 

Resolução do Conselho 
de Ministros nº 138/95 de 

15 de Novembro 
- 

Ratifica o Plano Director Municipal 
de Aljustrel. 

Decreto-Lei n.º 384-B/99, 
de 23 de Setembro 

- 
Aprova a Zona de Protecção 

Especial de Castro Verde. 

SERVIDÕES 

DOMÍNIO HÍDRICO 

Decreto de 19 de 
Dezembro de 1892 

- 
Regulamento dos Serviços 

Hidráulicos 

Decreto Regulamentar nº 
6/2002, de 12 de 

Fevereiro 
- 

Aprova o Plano de Bacia 
Hidrográfica do Sado. 

Decreto-Lei n.º 468/71, 
de 5 de Novembro 

Declaração de 
Rectificação n.º 297/71, 

Decretos-Lei n.º 53/74, n.º 
89/87 e n.º 353/2007, Leis 

Regime jurídico do domínio público 
hídrico 
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DIPLOMA ALTERADO POR ÂMBITO 

n.º 16/2003 (republica-o), 
n.º 54/2005 e n.º 58/2005 

SISTEMAS DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ESGOTOS 

Decreto Regulamentar 
n.º 23/95, de 23 de 

Agosto 

Declaração de 
Rectificação n.º 153/95 

Aprova o Regulamento Geral dos 
Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais 

ÁREAS DE RESERVA, PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Decreto-Lei n.º 196/89, 
de 14 de Junho 

Decretos-Lei n.º 274/92 e 
n.º 278/95 

Estabelece o regime jurídico da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Decreto-Lei n.º 166/2008, 
de 22 de Agosto 

Declaração de 
Rectificação n.º 63-B/2008 
e a Portaria n.º 1356/2008 

Estabelece o regime jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Resolução de Conselho 
de Ministros, n.º 33/97, 

de 4 de Março 
- REN publicada de Aljustrel 

Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 66/2001 

de 06 de Junho 
- 

Determina a elaboração do plano 
sectorial relativo à implementação 
da Rede Natura 2000 e constitui a 

respectiva comissão mista de 
coordenação. 

Portaria n.º 247-A/94 de 
20 de Abril 

- 
Cria zonas agrárias e zonas 

florestais. 

PATRIMÓNIO EDIFICADO E NATURAL 

Decreto n.º 20985, de 7 
de Março de 1932 

Decreto-Lei n.º 116-B/76 

Promulga disposições sobre 
protecção, conservação, 

restauração e reintegração dos 
monumentos bem como a guarda e 

sua classificação 

Decreto-Lei n.º 181/70, 
de 28 de Abril 

- 
Define os procedimentos legais 

que antecedem a constituição de 
uma servidão administrativa 

Lei n.º 107/2001, de 10 
de Setembro 

- 

Lei de bases do património cultural 
que estabelece as bases da 

política e do regime de protecção e 
valorização do património cultural 

http://siddamb.apambiente.pt/publico/documentoPublico.asp?documento=2102&versao=1&searcher=Vila%7CVelha%7CRod%E3o&nota=0&prefix=&qstring=Vila%20Velha%20de%20Rod%E3o%20nacional%3As%20legislacao%3As
http://siddamb.apambiente.pt/publico/documentoPublico.asp?documento=2102&versao=1&searcher=Vila%7CVelha%7CRod%E3o&nota=0&prefix=&qstring=Vila%20Velha%20de%20Rod%E3o%20nacional%3As%20legislacao%3As
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DIPLOMA ALTERADO POR ÂMBITO 

Decreto-Lei n.º 38382, de 
07 de Agosto de 1951 

Decretos-Lei n.º 44258/62, 
n.º 45027/63, n.º650/75, 
n.º 463/85, n.º 64/90, n.º 

61/93, n.º 409/98, 
n.º410/98, n.º 414/98, n.º 
555/99, n.º 290/2007 e n.º 

50/2008 

Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas (RGEU) 

INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA E INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO 

Decreto n.º 42895, de 31 
de Março de 1960 

Decretos Regulamentar 
n.º 14/77 e n.º 56/85 

Aprova o Regulamento de 
Segurança das Subestações e 
Postos de Transformação e de 

Seccionamento 

Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de 

Fevereiro 
- 

Aprova o Regulamento de 
Segurança de Linhas Eléctricas de 

Alta Tensão 

Decreto-Lei n.º 446/76 de 
5 de Junho 

Portaria n.º 344/89 

Dá nova redacção a alguns artigos 
do Regulamento de Licenças para 
Instalações Eléctricas, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 

de Julho de 1936 

Decreto-Lei n.º 43335, de 
19 de Novembro de 1960 

- 
Determina a existência de 

servidões de passagem para 
instalações de redes eléctricas 

Decreto Regulamentar 
n.º 90/84,de 26 de 

Novembro 
- 

Regulamento de segurança de 
redes de distribuição de energia 

eléctrica de baixa tensão 

MARCOS GEODÉSICOS 

Decreto-Lei n.º 143/82, 
de 16 de Abril 

- 

Atribui ao Instituto Geográfico e 
Cadastral a competência exclusiva 
para a elaboração e conservação 

de toda a cartografia básica para a 
construção da Carta Cadastral do 
País e dota-o dos instrumentos 

jurídicos indispensáveis à 
consecução de tais objectivos. Fixa 

a zona de respeito dos marcos 
geodésicos que, de acordo com o 
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artº 22º, será constituída por uma 
zona circunjacente ao sinal de raio 

não inferior a 15 metros. 

INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 

Decreto-Lei n.º 13/71, de 
23 de Janeiro 

- 
Licenciamento de obras junto às 

estradas nacionais 

Decreto-Lei n.º 219/72, 
de 27 de Junho 

- 

Estabelece normas relativas à 
protecção das estradas nacionais – 
Revoga os artigos 154.º a 156.º do 
Estatuto das Estradas Nacionais – 

Adita um n.º 3 ao artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 13/71 

Decreto-Lei n.º 64/83, de 
3 de Fevereiro 

- 

Estabelece zonas de servidão non 
aedificandi nos itinerários principais 
que integram a rede fundamental 

das estradas nacionais 

Decreto-Lei n.º 222/98, 
de 17 de Julho 

- 
Aprova o regime jurídico do Plano 

Rodoviário Nacional. 

Decreto-Lei n.º 13/94, de 
15 de Janeiro 

- 

Define um conjunto de normas 
tendentes a prover à defesa das 

estradas nacionais da pressão que 
sobre elas é exercida por sectores 

da actividade económica, cujo 
interesse e a ocupação dos solos o 

mais próximo possível da 
plataforma da rodovia, sob pena 

de, na sua inexistência, se 
constituírem situações indesejáveis 
de degradação das infra-estruturas 

rodoviárias e de risco para a 
segurança de quem nelas circula. 

ENERGIA 

Decreto-Lei n.º 71/2008, 
de 15 de Abril 

- 

Estabelece o sistema de gestão do 
consumo de energia por empresas 

e instalações consumidoras 
intensivas e revoga os Decretos-

Leis n.ºs 58/82, de 26 de 
Novembro, e 428/83, de 9 de 
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Dezembro 

Despacho de 29 de Abril 
de 1983 

- 

Tece determinações quanto ao 
Regulamento de Gestão do 
Consumo de Energia e vem 

conciliar os objectivos das metas 
de redução dos consumos 
específicos com a análise 

económica e financeira empresarial 

Decreto-Lei n.º 521/99 de 
10 de Dezembro 

- 

Estabelece as normas a que ficam 
sujeitos os projectos de instalações 

de gás a incluir nos projectos de 
construção, ampliação ou 

reconstrução de edifícios, bem 
como o regime aplicável à 

execução da inspecção das 
instalações 

ÁGUA – ABASTECIMENTO E RESIDUAL 

Decreto-Lei n.º 47/94, de 
22 de Fevereiro 

Decreto-Lei n.º 113/97 

Estabelece o regime económico e 
financeiro da utilização do domínio 
público hídrico, sob jurisdição do 

Instituto da Água 

Portaria n.º 133/95, de 29 
de Abril /2.ª Série) 

- 
Define o livro de registo de 

utilizações do domínio público 
hídrico 

Decreto-Lei n.º 194/2009 
de 16 de Novembro 

- 

Estabelece o regime jurídico dos 
serviços municipais de 

abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais e 

de gestão de resíduos urbanos 

Decreto Regulamentar 
n.º 23/95, de 23 de 

Agosto 

Declaração de 
Rectificação n.º153/95 

Aprova o regulamento geral dos 
sistemas públicos e prediais de 

distribuição de águas e de 
drenagem de águas residuais 

Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto 

Declaração de 
Rectificação n.º 22-C/98 e 
Decretos-Lei n.º 52/99, n.º 
53/99, n.º 54/99, n.º 56/99 

e n.º 243/2001 

Estabelece normas, critérios e 
objectivos de qualidade com a 
finalidade de proteger o meio 

aquático e melhorar a qualidade 
das águas em função dos seus 

principais usos 
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Decreto-Lei n.º 382/99, 
de 22 de Setembro 

Decreto-Lei n.º 226-
A/2007 

Estabelece perímetros de 
protecção para captação de águas 

subterrâneas destinadas ao 
abastecimento público 

Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro 

Declaração de 
Rectificação n.º 11-A/2006 

Aprova a Lei da Água, transpondo 
para a ordem jurídica nacional a 

Directiva n. º60/CE/2000, do 
Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Outubro, e 
estabelecendo as bases e o quadro 

institucional para a gestão 
sustentável das águas 

Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio 

Decreto-Lei n.º 391-
A/2007, Decreto-Lei n.º 
93/2008 rectificado por 

Declaração de 
Rectificação n.º 32/2008, 
Decreto-Lei n.º 107/2009, 
Decreto-Lei n.º 137/2009, 
Decreto-Lei n.º 245/2009 e 

Decreto-Lei n.º 82/2010 

Estabelece o regime da utilização 
dos recursos hídricos 

RUÍDO 

Decreto-Lei n.º 129/2002, 
de 11 de Maio 

- 
Aprova o Regulamento dos 

Requisitos Acústicos dos Edifícios 

Decreto-Lei n.º 182/2006, 
de 6 de Setembro 

- 

Transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 2003/10/CE, 

do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Fevereiro, 

relativa às prescrições mínimas de 
segurança e de saúde em matéria 
de exposição dos trabalhadores 
aos riscos devidos aos agentes 

físicos (ruído) 

Decreto-Lei n.º 221/2006, 
de 8 de Novembro 

- 

Transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º2005/88/CE, 

do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Dezembro, que 

altera a Directiva n.º2000/14/CE, 
relativa à aproximação das 

legislações dos Estados membros 
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em matéria de emissões sonoras 
para o ambiente dos equipamentos 

para utilização no exterior 

Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de Janeiro 

Declaração de 
Rectificação n.º 18/2007 e 
Decreto-Lei n.º 278/2007 

Aprova o Regulamento Geral do 
Ruído e revoga o regime legal da 
poluição sonora, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 
Novembro 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Portaria n.º 286/93 de 12 
de Março 

Declaração de 
Rectificação n.º 91/93, 

Portarias n.º 125/97, n.º 
399/97, n.º 623/96, n.º 
1058/94 e n.º 80/2006, 

Decretos-Lei n.º 276/99, 
n.º 178/2003 n.º 78/2004 e 
n.º 85/2005 n.º 675/2009 

(Declaração de 
Rectificação n.º 62/2009) 

e n.º 677/2009 

Fixa os valores limites e os valores 
guias no ambiente para o dióxido 

de enxofre, partículas em 
suspensão, dióxido de azoto e 

monóxido de carbono, o valor limite 
para o chumbo e os valores guias 

para o ozono 

Decreto-Lei n.º 242/2001, 
de 31 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 181/2006 

Transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 1999/13/CE, 

do Conselho, de 11 de Março, 
relativa à limitação das emissões 
de compostos orgânicos voláteis 

resultantes da utilização de 
solventes orgânicos em certas 

actividades de instalações 

Decreto-Lei n.º 119/2002, 
de 20 de Abril 

Decreto-Lei n.º 152/2005 

Assegura o cumprimento, na 
ordem jurídica interna, das 

obrigações decorrentes para o 
Estado Português do Regulamento 
(CE) n.º 2037/2000, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de 
Junho, relativo às substâncias que 
empobrecem a camada de ozono 

Decreto-Lei n.º 78/2004, 
de 3 de Abril 

Decreto-Lei n.º 126/2006 

Estabelece o regime da prevenção 
e controlo das emissões de 
poluentes para a atmosfera, 

fixando os princípios, objectivos e 
instrumentos apropriados à 
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garantia da protecção do recurso 
natural ar, bem como as medidas, 
procedimentos e obrigações dos 

operadores das instalações 
abrangidas, com vista a evitar ou 

reduzir a níveis aceitáveis a 
poluição atmosférica originada 
nessas mesmas instalações 

Portaria n.º 263/2005 de 
17 de Março 

Declaração de 
Rectificação n.º 38/2005 

Fixa novas regras para o cálculo da 
altura de chaminés e define as 

situações em que devem para esse 
efeito ser realizados estudos de 

poluentes atmosféricos 

Portaria n.º 80/2006, de 
23 de Janeiro 

Portaria n.º 676/2009 (com 
Declaração de 

Rectificação n.º 63/2009 e 
Declaração de 

Rectificação n.º 66/2009) 

Fixa os limiares mássicos máximos 
e mínimos de poluentes 

atmosféricos 

RESÍDUOS 

Portaria n.º 335/97, de 16 
de Maio 

- 
Fixa as regras a que fica sujeito o 
transporte de resíduos dentro do 

território nacional 

Decreto-Lei n.º 366-A/97 
de 20 de Dezembro 

Decretos-Lei n.º 162/2000, 
n.º 92/2006 e n.º 178/2006 

Estabelece os princípios e as 
normas aplicáveis ao sistema de 
gestão de embalagens e resíduos 
de embalagens (revoga o Decreto-
Lei n.º 322/95, de 28 de Novembro) 

Decreto-Lei n.º 153/2003, 
11 de Julho 

Decreto-Lei n.º 178/2006 
Estabelece o regime jurídico da 

gestão de óleos usados 

Portaria n.º 209/2004, de 
3 de Março 

- 
Aprova a Lista Europeia de 

Resíduos 

Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de Setembro 

Decreto-Lei n.º 173/2008, 
Lei n.º 64-A/2008 e 

Decreto-Lei n.º 183/2009 

Aprova o regime geral da gestão 
de resíduos, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Directiva 
n.º 2006/12/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de 
Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, 
do Conselho, de 12 de Dezembro 

Portaria n.º 1408/2006, Portaria n.º 320/2007 e Aprova o Regulamento de 
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de 18 de Dezembro Portaria n.º 249-B/2008 Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Electrónico 

de Resíduos 

Portaria n.º 320/2007, de 
23 de Março 

- 

Altera a Portaria n.º1408/2006, de 
18 de Dezembro, que aprovou o 
Regulamento de Funcionamento 
do Sistema Integrado de Registo 
Electrónico de Resíduos (SIRER) 

RISCOS GRAVES 

Decreto-Lei n.º 410/98, 
de 23 de Dezembro 

- 
Aprova o Regulamento de 

Segurança contra Incêndio em 
Edifícios Tipo Administrativo 

Decreto-Lei n.º 254/2007, 
de 12 de Julho 

- 

Estabelece o regime de prevenção 
de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas e de 
limitação das suas consequências 

para o homem e o ambiente, 
transpondo para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 
2003/105/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de 
Dezembro, que altera a Directiva 

n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de 
Dezembro, relativa ao controlo dos 

perigos associados a acidentes 
graves que envolvam substâncias 

perigosas 

SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS 

Decreto-Lei n.º 82/95, de 
23 de Maio 

Decretos-Lei n.º 72-
M/2003 e n.º 260/2003 

Transpõe para a ordem jurídica 
interna várias directivas que 

alteram a Directiva n.º 67/548/CEE, 
do Conselho, de 27 de Julho, 
relativa à aproximação das 

disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 

respeitantes à classificação, 
embalagem e rotulagem de 

substâncias perigosas 

Decreto-Lei n.º 82/2003, 
de 23 de Abril 

Decreto-Lei n.º 63/2008 
(republica-o) 

Transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 
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1999/45/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de 
Maio, relativa à aproximação das 

disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 

dos Estados membros respeitantes 
à classificação, embalagem e 

rotulagem de preparações 
perigosas, adaptada ao progresso 

técnico pela Directiva n.º 
2001/60/CE, da Comissão, de 7 de 

Agosto, e, no que respeita às 
preparações perigosas, a Directiva 
n.º 2001/58/CE, da Comissão, de 

27 de Julho 

INDÚSTRIA EXTRACTIVA 

Decreto-Lei n.º 90/90, de 
15 de Março 

- 
Disciplina o regime geral de 

revelação e aproveitamento dos 
recursos geológicos. 

Decreto-Lei n.º 340/2007, 
de 12 de Outubro 

- 

Aprova o regime jurídico da 
pesquisa e exploração de massas 

minerais. 

Republica o Decreto-Lei n.º 
270/2001, de 6 de Outubro (que 

por sua vez revogou o Decreto-Lei 
n.º 89/90, de 16 de Março). 

Decisão da Comissão n.º 
2009/335/CE, de 21 de 

Abril 
- 

Relativa às directrizes técnicas 
para a constituição da garantia 

financeira em conformidade com a 
Directiva n.º 2006/21/CE do 
Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa à gestão dos 
resíduos de indústrias extractivas 

Decisão da Comissão n.º 
2009/337/CE, de 22 de 

Abril 
- 

Relativa à definição dos critérios de 
classificação das instalações de 

resíduos de acordo com o anexo III 
da Directiva n.º 2006/21/CE do 

Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à gestão dos 

resíduos de indústrias extractivas 
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Decisão n.º 2009/358/CE - 

Decisão da Comissão, de 29 de 
Abril de 2009, relativa à 

harmonização, à transmissão 
regular das informações e ao 

questionário referidos no n.º 1, 
alínea a), do artigo 22.o e no artigo 
18.o da Directiva n.º 2006/21/CE 

do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à gestão dos 

resíduos de indústrias extractivas  

Decisão n.º 2009/359/CE - 

Decisão da Comissão, de 30 de 
Abril de 2009, que completa a 

definição de resíduos inertes em 
aplicação do n.º 1, alínea f), do 

artigo 22.o da Directiva n.º 
2006/21/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 
gestão dos resíduos de indústrias 

extractivas  

Decisão n.º 2009/360/CE - 

Decisão da Comissão, de 30 de 
Abril de 2009, que completa os 
requisitos técnicos aplicáveis à 

caracterização dos resíduos 
estabelecida na Directiva n.º 
2006/21/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 
gestão dos resíduos de indústrias 

extractivas 

Decreto-Lei n.º 10/2010, 
de 4 de Fevereiro 

- 

Estabelece o regime jurídico a que 
está sujeita a gestão de resíduos 

das explorações de depósitos 
minerais e de massas minerais, 

transpondo para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 2006/21/CE, 

do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Março, relativa 

à gestão dos resíduos das 
indústrias extractivas. 

Revoga o Decreto-Lei n.º 544/99, 
de 13 de Dezembro 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Neste capítulo, interessa contextualizar o projecto, nomeadamente no que se 

refere aos seus objectivos e justificação, benefícios esperados e implicações da 

sua não realização. 

 

2.1 Principais objectivos do projecto 

O presente projecto tem como objectivo aumentar a capacidade do aterro de 

rejeitados mineiros, através do alteamento da sua cota actual - 156,90 metros para 

a cota de 168,00 metros. Este aterro tem como finalidade receber os produtos 

rejeitados da actividade de extracção das minas de Aljustrel. Como a Barragem de 

Estéreis (BE) se insere na mesma bacia hidrográfica que a Barragem de Águas 

Claras (BAC), que se encontra à cota 162,70 m e cuja finalidade é fornecer água 

para o processo mineiro, o presente projecto implicará a união das 2 albufeiras, 

num único aterro de maior capacidade. 

Este projecto permitirá aumentar a capacidade remanescente de aterro de estéreis 

da lavaria de cerca 2.000.000 toneladas, para 16.000.000 toneladas, 

correspondendo a um aumento de autonomia deste aterro mineiro em mais 10 

anos, o que é incontornável para o futuro funcionamento desta instalação mineira.  

Posteriormente, e conforme já anteriormente referido na página 23 da Licença 

Ambiental, em função dos resultados da aplicação desta técnica na SOMINCOR, 

poderá ser considerada a deposição dos rejeitados sob a forma de pasta, que 

alterará a forma de deposição subaquática para uma deposição subaérea o que 

poderá promover um aumento do tempo de vida deste aterro. Prevê-se que após a 

retoma da produção e com uma quantidade de rejeitados representativa seja 

possível efectuar testes que possibilitem avaliar efectivamente a possibilidade da 

deposição dos rejeitados em pasta. 

Este projecto possui um objectivo concomitante, mas não menos importante, que 

corresponde ao reforço estrutural do paredão do aterro. Com efeito após a 

emissão da Licença Ambiental em 2008, foram emitidos pareceres do INAG e do 

LNEC, referindo ser necessário reforçar a estrutura existente, de modo a garantir 
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as condições adequadas à segurança e estabilidade da obra. No âmbito do 

presente projecto de alteamento prevê-se a realização deste reforço de modo a 

dar cumprimento aos referidos pareceres. 

Por último pretende-se ainda no âmbito do presente projecto, a implementação de 

uma Melhor Tecnologia Disponível (MTD) prevista nos pontos 4.4.7.1 e 5.2. do 

documento Reference Documento on Best Available Techniques for Management 

of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities publicado pela União Europeia em 

Janeiro de 2009, correspondendo à vala perimetral, que permitirá reduzir o volume 

de água limpa passível de ser contaminada por contacto com o aterro de 

rejeitados. Desta forma será possível que todas as águas da bacia hidrográfica a 

montante do aterro sejam recolhidas antes de contacto com o aterro, fazendo by-

pass ao mesmo e descarregadas na mesma linha de água a jusante do aterro.  

 

2.2 Justificação da necessidade do projecto 

O funcionamento de uma lavaria num complexo mineiro implica a produção de 

quantidades importantes de rejeitados de lavaria. A lavaria da ALMINA em normal 

funcionamento será responsável pela produção de aproximadamente 4.300 

toneladas / dia deste resíduo, correspondendo a aproximadamente 2.390 m3 / dia. 

Em qualquer instalação mineira, estes resíduos, pelas suas características e 

quantidades são depositados em aterros mineiros, correspondendo a “aterros de 

rejeitados”. O actual aterro de rejeitados da ALMINA possui uma capacidade 

remanescente de 1.300.000 m3 o que corresponde a aproximadamente 18 meses 

de laboração. Tendo em conta que as reservas de minério existentes e o actual 

plano de lavra perspectivam uma laboração por 10 anos, o aterro actual revela-se 

manifestamente insuficiente pelo que se torna determinante o aumento da 

capacidade do mesmo. Assim, o presente projecto não corresponde a uma opção 

de desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento deste projecto é determinante 

para a viabilidade do complexo mineiro de Aljustrel. 

Por outro lado, este projecto prevê o reforço estrutural do actual paredão do aterro 

de rejeitados o que resulta da recomendação feita pelo LNEC e pelo INAG de 

modo a garantir as condições adequadas de segurança e estabilidade. 
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A vala perimetral, também prevista neste projecto corresponde à implementação 

de MTD definida no ponto 4.4.7.1 e 5.2 do documento Reference Documento on 

Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining 

Activities – January 2009.  

 

2.3 Identificação e descrição dos antecedentes do projecto 

O complexo mineiro de Aljustrel corresponde à Concessão com o número C-9 de 

cadastro e a denominação de ALJUSTREL destinado à exploração de depósitos 

minerais de enxofre, cobre, zinco, chumbo e prata numa área de 467 hectares, 16 

ares e 95 centiares, na freguesia de Aljustrel, concelho de Aljustrel. Este contrato 

de concessão resulta da actualização realizada a 12 de Maio de 2006 do anterior 

contrato que datava de 10 de Janeiro de 1992. 

A partir de 1993 a actividade das então Pirites Alentejanas, S.A. foi suspensa 

através de um pedido de suspensão do Plano de Lavra por um ano, pedido esse 

que foi aprovado pela entidade competente. Desde então até 2006, foi mantida a 

suspensão do Plano de Lavra através de renovações anuais do pedido de 

suspensão e respectivas aprovações.  

A reabilitação da área mineira abandonada nesta Concessão foi assumida pelo 

Estado no ano 2000, através da integração na Concessão da EDM – Empresa de 

Desenvolvimento Mineiro, S.A.. 

Em 2007, no âmbito projecto de Reactivação do Complexo Mineiro de Aljustrel e, 

dada a necessidade de disponibilização de áreas constantes da Concessão da 

EDM, foi pedido a desanexação das mesmas, pedido esse que foi concedido. A 12 

de Abril de 2007 foi remetido à DGGE a novo Plano de Lavra actualizado. 

 

Em Maio de 2008, as então Pirites Alentejanas, S.A, retomaram a produção de 

concentrados que se manteve de Maio a Novembro. A partir de 13 de Novembro 

do mesmo ano, devido à baixa cotação do zinco, as então Pirites Alentejanas 

entraram novamente em modo de Care & Maintenance com suspensão da lavra / 

dos trabalhos relativos à produção, extracção e tratamento de minério, situação 

que se prologou durante todo o 1º semestre de 2009. 
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No 2.º semestre de 2009, já sob gestão da I’M SGPS o complexo mineiro de 

Aljustrel assumiu a sua nova denominação ALMINA – Minas Alentejanas, S.A. e 

foram retomados os trabalhos de desenvolvimento mineiro na mina de Feitais, 

nomeadamente a conclusão do alargamento da galeria de Santa Bárbara e 

Câmara de Britagem, com vista à retoma da actividade a acontecer no segundo 

semestre de 2010. No âmbito deste novo projecto de retoma, e, para conseguir 

uma capacidade de aterro de rejeitados compatível com o tempo de vida estimado 

da mina, foi realizado o Projecto de Execução do Alteamento da Barragem de 

Rejeitados submetido ao presente processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

2.4 Identificação dos mercados do projecto 

Conforme referido anteriormente, o presente projecto incide exclusivamente sobre 

uma infra-estrutura de apoio ao funcionamento da lavaria do Complexo Mineiro de 

Aljustrel. Assim, o projecto em si não possui um mercado específico, sendo que, 

considerando que a viabilização do funcionamento do Complexo Mineiro de 

Aljustrel está condicionada pelo aumento da capacidade do aterro de rejeitados 

associado a este projecto, é aceitável assumir como mercados deste projecto os 

mercados do Complexo Mineiro de Aljustrel. 

O Complexo Mineiro de Aljustrel deverá produzir concentrados minerais de zinco e 

de cobre. A partir dos concentrados minerais são produzidos os respectivos metais 

através de processo de ustulação realizados em instalações comummente 

designadas por “smelter”. Em Portugal não existe nenhum smelter pelo que toda a 

produção assegurada pelo Complexo Mineiro de Aljustrel destinar-se-á à 

exportação.  
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2.5 Explicitação dos benefícios e custos do projecto para a comunidade 

local 

Os custos e benefícios do presente projecto para a comunidade local são 

detalhados ao longo do presente EIA através da análise dos diferentes impactes, 

positivos e negativos para os diferentes descritores desenvolvidos. 

Importa contudo referir que o projecto motivo do presente EIA, assumindo ser 

determinante para a viabilidade do Complexo Mineiro de Aljustrel, possui como 

principais impactes, os impactes indirectos associados ao funcionamento da Mina, 

nomeadamente a criação de emprego e mobilização de mão-de-obra e os 

consumos e emissões para o meio envolvente associados ao funcionamento da 

actividade mineira e da sua lavaria. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Neste capítulo são descritas todas as fases do projecto com o pormenor suficiente 

para permitir a previsão dos potenciais impactes ambientais. O EIA descreve o 

projecto nas fases de planeamento, construção, a operação e desactivação. A 

descrição deve incluir um prazo para todas as fases do projecto e uma discussão 

os componentes do projecto e infra-estruturas associadas. 

 

3.1 Localização Física e Geográfica 

3.1.1 Localização do projecto 

No que respeita a limites administrativos o aterro de Rejeitados da ALMINA 

localiza-se no distrito de Beja, concelho de Aljustrel, freguesia de Aljustrel, no 

Barranco do Morgado, e faz parte do Complexo Mineiro das Minas de Aljustrel. 

Na Figura 2 apresenta-se a localização geográfica do projecto a nível nacional e 

regional (Distrito, Concelho, Freguesia em carta militar). 

Relativamente a limites geográficos foi estudada a área de influência do projecto 

(área a ser alagada com o alteamento), e a área de estudo que correspondeu à 

bacia hidrográfica da barragem dos rejeitados (área de 3,68 km2), uma vez que 

será nesta área que se poderão fazer sentir os impactes do projecto, não incluindo 

consequentemente as instalações da Lavaria e os trabalhos subterrâneos, bem 

como outras infra-estruturas de apoio à mina (ver Figura 2). Em conformidade com 

a recomendação da Comissão de Avaliação da proposta de Definição do Âmbito 

(2.º parágrafo do ponto 5.2 do respectivo parecer), a área de estudo do presente 

EIA incluirá o vale a jusante do aterro de rejeitados até à confluência com a ribeira 

do Roxo (numa extensão de cerca de 12 km de distância). 
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Figura 2 – Enquadramento geográfico do aterro de rejeitados do complexo mineiro de 

Aljustrel 
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3.1.2 Caracterização da envolvente e dos acessos 

3.1.2.1 Descrição da envolvente 

O aterro de Rejeitados da ALMINA localiza-se no interior do Complexo Mineiro de 

Aljustrel uma instalação com uma área total de 3.797.677 m2, onde se encontram 

igualmente as restantes instalações de superfície de apoio à mina, nomeadamente 

a lavaria, os edifícios administrativos, as oficinas, a ETAR e a escombreira. Esta 

área é delimitada a Este pela Estrada Regional ER 261 sobre uma extensão de 

aproximadamente 1.700 m, sendo que esta via rodoviária separa o Complexo 

Mineiro da vila de Aljustrel. A Sul, este Complexo Mineiro é delimitado pela Estrada 

Nacional EN 263 no troço que liga Aljustrel à Messejana. A Oeste, toda a área que 

separa o Complexo Mineiro da Auto-Estrada A2 (aproximadamente 4 km) 

corresponde a terrenos agrícolas utilizados essencialmente em agricultura de 

sequeiro. 

 

3.1.2.2 Descrição dos acessos 

Dada a proximidade da ALMINA a Aljustrel, esta instalação beneficia dos acessos 

a esta sede de Concelho. 

Assim o acesso por via rodoviária é promovido pela proximidade à Auto-estrada A2 

(entrada no Complexo Mineiro localizada a 5,1 km do nó de Aljustrel) para as 

ligações Norte e Sul. No âmbito de ligações locais esta instalação beneficia da 

Estrada Regional ER 261 para ligação ao IC1 ao nível de Alvalade / Mimosa e da 

Estrada Nacional EN 2 para ligação a Castro Verde e Ferreira do Alentejo / Beja. 

Relativamente ao acesso por via ferroviária, apesar da existência de um ramal de 

ligação entre Aljustrel e a linha do Alentejo (com ligação ao nível da estação do 

Carregueiro) localizada a aproximadamente 9 km de distância, este encontra-se 

desactivado não estando prevista a sua recuperação. 

Considerando que toda a produção do Complexo Mineiro de Aljustrel se destina a 

exportação, torna-se relevante a proximidade às infra-estruturas portuárias. Assim, 

estas instalações localizam-se a 108 km de Porto de Sines e a 130 km de porto de 

Setúbal. 
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Por fim refira-se a proximidade destas instalações aos diferentes aeroportos civis, 

tendo em conta a distância das mesmas ao aeroporto de Beja (52 km), ao 

aeroporto de Faro (130 km) e ao aeroporto de Lisboa (165 km). 

A Figura 3 apresenta a localização da ALMINA relativamente às diferentes infra-

estruturas referidas neste capítulo. 

 

Figura 3 – Acessos à ALMINA 
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3.1.3 Áreas Sensíveis 

No Concelho e Freguesia do projecto (Aljustrel) existe uma área sensível, 

designadamente a Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro Verde, que dista 

actualmente de 1,8 km do aterro de rejeitados, mas que após a realização do 

projecto (alteamento da barragem), passará a distar ainda entre 500 e 700 m da 

mesma (ver Figura 4). Salienta-se que nesta figura apesar da área de estudo se 

sobrepor ligeiramente à ZPE de Castro Verde, trata-se de facto da área de estudo 

e não da área de influência do projecto (área alagada). 

 

3.1.4 Conformidade com os instrumentos de gestão territorial 

Os planos de ordenamento do território em vigor na área do projecto são os 

seguintes: 

 Plano Director Municipal (PDM) de Aljustrel; 

 Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Sado; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Alentejo (BA); 

 Plano Regional de Ordenamento do Alentejo (PROT Alentejo). 

Relativamente às classes de espaço envolvidas, a área de influência do projecto 

localiza-se totalmente em espaço de indústria extractiva, segundo o PDM de 

Aljustrel (Figura 5). A área de estudo abrange para além de espaço de indústria 

extractiva, a Reserva Ecológica Nacional. A área de influência do projecto e a área 

de estudo não interferem com nenhum dos outros planos referidos. 

O desenvolvimento de cada um dos planos atrás referidos será efectuado no 

descritor ordenamento do território. 
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Figura 4 – Indicação das áreas sensíveis envolventes 
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Figura 5 – Planta de Ordenamento do PDM de Aljustrel 
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3.1.5 Conformidade com as servidões e restrições 

Para além da análise da informação publicada existente relativamente às 

condicionantes e servidões que impendem sobre a área do projecto e a área de 

estudo, de modo a garantir a actualização da informação e a adequação da análise 

realizada, todos os organismos susceptíveis de tutelarem servidões e/ou 

condicionantes no local ou respectiva envolvente foram consultados nos termos do 

ofício apresentado no Anexo II ao presente relatório. 

O Quadro 3 apresenta a síntese dos diferentes pareceres recepcionados à data 

da conclusão do presente EIA, apresentando-se os mesmos no Anexo II. 

  

3.1.5.1 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Da análise da planta de condicionantes do PDM de Aljustrel (Figura 6), verifica-se 

que tanto os limites da área de projecto como os limites da área de estudo não 

envolvem qualquer espaço integrado da RAN. 

 

3.1.5.2 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Apesar dos limites da área do projecto se encontrarem quase integralmente da 

área classificada como “espaço de indústria extractiva” na planta de 

condicionantes do PDM de Aljustrel, verifica-se uma intrusão de 10.860,2 m2 

(cerca de 1,1 ha) da área a alagar (limite da área do projecto) na área REN 

adjacente à zona mineira. Por outro lado, grande parte da bacia hidrográfica a 

montante do aterro de rejeitados que integra os “limites da área de estudo” está 

classificada como REN (aproximadamente 169,1 hectares). 

 

A Figura 6 apresenta a localização dos limites da área do projecto e os limites da 

área de estudo relativamente à planta da REN em vigor. 
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Figura 6 – Planta de Condicionantes do PDM de Aljustrel 
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3.1.5.3 Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Na Figura 6 apresenta-se um extracto da planta de condicionantes do PDM de 

Aljustrel, onde se pode avaliar o enquadramento das diferentes servidões, 

condicionantes, equipamentos ou infra-estruturas na área do projecto e na área de 

estudo. 

Da análise da Figura 6 constata-se que, relativamente às servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública, o projecto da ALMINA não colide 

com qualquer uma sendo que, conforme acima referido, pelo risco de erro de 

interpretação ou desactualização da informação, procedeu-se à solicitação de 

parecer a várias entidades competentes, apresentando-se no Quadro 3 uma 

síntese dos contactos estabelecidos1. 

                                                 

 
1 Os termos da consulta assim como as respostas recepcionadas integram o Anexo x deste relatório. 
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Quadro 3 – Lista de entidades consultadas e ponto de situação 

LISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS 

CONSULTADAS 
RESPOSTA RESUMO DO PARECER 

Administração Regional de Saúde do 
Alentejo (ARS-Alentejo) 

17-06-2010 

 “Torna-se imperativo garantir que as introduções propostas, não pressuponham incómodos para 
os aglomerados vizinhos, bem como para as actividades que aí se desenvolvam, nem para o 
ambiente, em defesa da saúde pública, da prevenção da doença e promoção e manutenção da 
saúde, e da prevenção dos factores de risco e controlo de situações susceptíveis de causarem ou 
acentuarem prejuízos graves à saúde da pessoa ou de aglomerados populacionais.” 
Recomendaram ainda uma série de medidas para as fases de construção e exploração. 

ARH-Alentejo 09-06-2010 
Reafirmam os aspectos contidos no parecer da CA, em matéria de caracterização do ambiente 
afectado, de previsão e avaliação de impactes e do plano geral de monitorização, no que se 
refere aos Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Associação de Beneficiários de Regantes 
do Roxo 

- - 

ANA – Aeroportos de Portugal 12-05-2010 A barragem em causa não se encontra afectada por qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que 
não está sujeito às condicionantes a elas devidas. 

ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações 

21-05-2010 Não existem servidões radioeléctricas que imponham condicionantes sobre a área de estudo. 

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção 
Civil 

- 
- 

 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente. 
Divisão de resíduos 

11-08-2010 
Recomenda-se a pesquisa de dados de A-iA e dados bibliográficos no nosso site 
http://www.apambiente.pt.  

http://www.apambiente.pt/
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LISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS 

CONSULTADAS 
RESPOSTA RESUMO DO PARECER 

BRISA 18-06-2010 

 

A intervenção na Barragem da Almina devido ao seu afastamento relativo à auto-estrada não 
afecta a área de influência da Brisa. 

 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo 

(CCDR Alentejo) 

- - 

Câmara Municipal de Aljustrel 28-05-2010 

 

De acordo com as cartas de ordenamento e condicionantes do PDM de Aljustrel, a acção 
pretendida situa-se dentro da área de extracção mineira, mas também abrange espaço 
pertencente à REN, pelo que os condicionamentos aplicáveis ao Regime da REN (art.º 20.º do 
DL n.º 166/2088, de 28 de Novembro, bem como o Art.º 33.º do PDM (“ Nas áreas afectas a esta 
classe de espaço deverão ser observadas as disposições legais em vigor, bem como o disposto 
na respectiva concessão”), deverão ser cumpridos. 

 

Comando Geral da Guarda Nacional 
Republicana - Serviço de Protecção da 

Natureza e do Ambiente, SEPNA 

08-06-2010 
A Direcção SEPNA/GNR não vê qualquer inconveniente na implementação do projecto em 
estudo. 

Direcção Regional de Economia do 
Alentejo do Ministério de Economia e da 

Inovação (DRE-Alentejo) 

04-05-2010 A DRE-Alentejo nada tem a opor ao desenvolvimento do projecto em causa. 
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LISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS 

CONSULTADAS 
RESPOSTA RESUMO DO PARECER 

DGEG – Direcção Geral de Energia e 
Geologia 

24-05-2010 

Segundo o PDM de Aljustrel as infra-estruturas existentes já estão implantadas numa área 
classificada como “espaço de indústria extractiva”. No entanto recomenda que se acatem os 
comentários da Comissão de Avaliação, nomeadamente: 

 Caracterização da actual barragem de rejeitados e das alterações introduzidas pela 
solução técnica de alteamento e articulação com as restantes infra-estruturas do 
complexo mineiro; 

 Características da obra relativa à vala perimetral a construir na envolvente e com 
drenagem e descarga imediatamente a jusante; 

 Caracterização de uma situação de cheia milenar; 

 Caracterização da proposta de deposição subaérea dos rejeitados da lavaria em forma 
de pasta, nomeadamente infra-estruturas a construir, eventual construção de células com 
material inerte, solução de colocação de água excedente à medida que a pasta se irá 
depositando e ligações entre as diferentes infra-estruturas 

 Propostas de desactivação do projecto para as alternativas apresentadas. 

 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo (DRAP Alentejo) 

- - 

EDP, S.A. 20-05-2010 

O projecto não terá interferências com as redes de distribuição de alta, média e baixa tensão da 
EDP Distribuição. As linhas aéreas de média tensão a 15 Kv estão localizadas em parte na área 
objecto do Estudo, mas totalmente fora da área abrangida pelo projecto. Assim a EDP 
Distribuição nada tem a obstar à viabilização do referido projecto. 
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LISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS 

CONSULTADAS 
RESPOSTA RESUMO DO PARECER 

EP – Estradas de Portugal, E.P.E. 24-05-2010 

O EP informou que a área de estudo interfere com duas infra-estruturas rodoviárias, EN263 – 
Odemira/Aljustrel e ER261 – Comporta/Aljustrel, as quais se encontram classificadas pelo 
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, ou seja, pertencem ao Plano Rodoviário Nacional. Assim 
aplica-se a estas vias o definido no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, pelo que deverá ser 
respeitada a zona de servidão non aedificandi, de acordo com o referido no artigo 5.º do referido 
diploma. O EP referiu ainda que o projecto “EN263, Beneficiação entre o IC1 (km33+900) e 
Aljustrel (km 52+600)” cuja construção está prevista para 2012, interfere com a área de estudo, 
no entanto, trata-se apenas de uma beneficiação sobre a estrada existente, não se prevendo 
interferências com o projecto. 

EMFA – Relações Públicas 23-06-2010 
O projecto pretendido não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afectas à 
Força Aérea. 

ICNB - Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade 

01-06-2010 

Não existirão impactes directos sobre a ZPE de Castro Verde. No entanto, tendo em conta a 
localização da barragem em termos de bacia hidrográfica, os impactes previsíveis decorrentes de 
uma eventual ruptura da barragem, ou da ocorrência de um galgamento de águas, …, deverá tal 
probabilidade ser analisada em sede de AIA e deverão ser definidas medidas efectivas de 
mitigação que anulem ou reduzam drasticamente as probabilidades de tal ocorrência e, caso a 
mesma venha a verificar-se, deverão ser predefinidas e tomadas medida de mitigação dos 
eventuais danos provocados nos sistemas ecológicos fluviais e estuarinos situados a jusante. 

IGESPAR – Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico 

25-06-2010 

A Direcção Regional de cultura do Alentejo referiu que não existem na área quaisquer imóveis 
classificados ou em vias de classificação, no entanto a aprovação do projecto deverá ser 
condicionada pelo parecer do IGESPAR. 
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LISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS 

CONSULTADAS 
RESPOSTA RESUMO DO PARECER 

IGP – Instituto Geográfico Português 14-05-2010 

No interior da área de do projecto (área a alagar) não existe nenhum vértice geodésico, pelo que 
o projecto não constitui impedimento para as actividades geodésicas desenvolvidas pelo IGP. No 
entanto dentro da área de estudo do projecto existe o vértice geodésico de “Maroiços”, cuja área 
de protecção deverá ser respeitada (Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril – todas as 
intervenções a efectuar no território terão de respeitar a servidão dos vértices geodésicos, 
constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 m de raio e não poderão 
obstruir as visibilidades das direcções constantes das respectivas minutas de triangulação). 

INAG – Instituto da Água - - 

Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG), I.P. – Departamento de 

Recursos e Riscos Geológicos 

04-08-2010 

Face às características do projecto mineiro de Aljustrel, que implicam o alteamento da Barragem 
de Rejeitados e, consequentemente um incremento do risco ambiental, propomos a adopção das 
seguintes medidas de monitorização e prevenção: 

a. Apresentação de um plano de monitorização geoquímica de sedimentos fluviais, solos, 
recursos hídricos e poeiras desde a fase actual da barragem até ao seu encerramento. 

b. Estudo da possibilidade de deposição em polpa dos rejeitados mineiros. 

c. Estudo de cenários de risco em caso de ruptura, de modo a identificar modelos de 
eventual dispersão de efluentes líquidos e sólidos. 

d. Obrigatoriedade de construção de ensecadeiras de prevenção, à semelhança do que 
existe na mina de Neves Corvo, que evitem a dispersão de polpas e efluentes, em caso 
de derrame acidental. 

Ministério da Defesa Nacional – DGIE 17-05-2010 
Nada tem a objectar quanto ao estudo em apreço, uma vez que se verifica não interferir com 
instalações e infra-estruturas militares. 
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LISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS 

CONSULTADAS 
RESPOSTA RESUMO DO PARECER 

REN - Redes Energéticas Nacionais, 
SGPS, S.A. 

14-05-2010 
A zona afecta ao projecto em apreço não se situa na zona de servidão ou na proximidade 
imediata de qualquer infra-estrutura da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (Rede de 
Muito Alta Tensão (t≥110Kv). 

REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P. 10-05-2010 O polígono que delimita a área de estudo não interfere com a Rede Ferroviária Nacional. 

REN - Gasodutos, S.A.  13-05-2010 
A REN - Gasodutos não possui qualquer infra-estrutura construída ou em projecto na área a 
afectar pelo projecto. 
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3.2 Características gerais do Projecto 

3.2.1 Breve descrição do projecto 

O aumento da cota de coroamento do aterro de rejeitados da ALMINA terá como 

consequência a unificação das duas albufeiras (BE + BAC), o que implica o 

redimensionamento de todos os órgãos de segurança, nomeadamente: 

 Descarregador de cheias; 

 Canal de restituição do descarregador de cheias. 

Sendo opção da ALMINA a execução da obra em duas fases, o presente estudo 

contempla também o dimensionamento dos órgãos, de modo que satisfaçam a 

segurança da barragem durante a fase intermédia em que o coroamento se situará 

à cota 163,00 m. 

O alteamento previsto resultará num aumento da área inundada em nível de pleno 

armazenamento de 0,62 km2 (correspondendo ao somatório da BE e da BAC às 

cotas actualmente licenciadas) para 1,01 km2. 

No Desenho 1 do Anexo III apresentam-se as áreas inundadas das diferentes 

fases de alteamento. 

 

3.2.1.1 Concepção e dimensionamento do corpo da barragem 

A implantação da obra está imposta pela existência da actual barragem de 

rejeitados, e pela impossibilidade de se reduzir substancialmente o nível de água 

na albufeira. Assim, a ampliação pretendida de 11 m na cota do coroamento terá, 

obrigatoriamente, que ser executada sobre o talude de jusante da actual obra. 

Pretende-se, que o alteamento seja faseado, sendo, numa primeira fase, alteado o 

coroamento em 6 m, subindo da cota 157,0 m para a cota 163,0 m. 

No que diz respeito às características do coroamento, a largura do coroamento de 

uma barragem depende de diversos factores, tais como a natureza dos materiais 

constituintes, altura e importância da estrutura, possíveis fins rodoviários, aspectos 

construtivos e a sismicidade da região onde aquela se insere, para além 

naturalmente, da verificação de requisitos de dimensionamento. A largura mínima 
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do coroamento deve ainda ser tal que permita a manobrabilidade adequada dos 

equipamentos de compactação. 

A largura do coroamento, L, pode ser calculada através da expressão - L = 1,1× h 

+ 1, sendo a altura da barragem, h, de 46 m, no segundo alteamento, obter-se-ia 

um valor de 8,4 m. Atendendo à disponibilidade dos materiais ocorrentes na 

albufeira e na sua envolvente e uma vez verificada a estabilidade do corpo da 

barragem considerou-se como adequada a definição, tanto para o primeiro 

alteamento, como para o segundo alteamento, de uma largura de 9,0 m. 

Quanto ao perfil-tipo da barragem no alteamento da barragem preconiza-se um 

talude de jusante com inclinação de 1:2.25, e um talude de montante com uma 

inclinação de 1:2.30. 

No que se refere ao zonamento da obra, a necessidade de fazer o alteamento 

assimetricamente, sobre o talude de jusante, obriga a considerar um perfil não 

tradicional. 

As manchas e materiais ainda disponíveis mostram a inexistência de materiais 

plásticos e impermeáveis para núcleo, o que obrigou à introdução no perfil de uma 

membrana impermeável. 

Na Figura 7 encontra-se representado, no esquema superior, a geometria actual, 

e o modo de executar o alteamento, nas suas fases de reforço da estrutura 

existente, 1.º alteamento e 2.º alteamento; no esquema inferior apresenta-se o 

esquema da solução proposta para o perfil final da barragem de rejeitados. 
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Figura 7 – Perfil transversal da barragem de rejeitados 
 

A jusante da barragem de águas claras, na margem esquerda, haverá a 

necessidade de executar pequenas barragens nas portelas existentes, nas fases 

de 1.º e 2.º alteamento; a maior das portelas terá a altura máxima de 8,0 m. Parte 

destas barragens de portela ficarão, de facto ligada à barragem principal. O perfil 

dos aterros nestas portelas será diferente, mais simétrico, mas igualmente com 

uma membrana impermeável. 

Relativamente à protecção dos paramentos, a espessura do enrocamento de 

protecção do talude de montante de acordo com o PE (Projecto de Execução), 

deve ser no mínimo igual a 0,42 m, pelo que se considerou uma largura, na 

horizontal de 0,80 m. Entre o enrocamento de protecção e os materiais do maciço 

de montante, será colocada uma camada de transição. Os materiais de 

enrocamento deverão ser filtro da camada de transição, esta, por sua vez, deverá 

funcionar como filtro dos materiais do maciço de montante. A percentagem de 

finos deve ser inferior a 5 %, para garantir que a camada de transição se comporta 

como um material incoerente. A largura na horizontal adoptada para a camada de 

transição, no talude de montante, será de 0,5 m. 

O paramento de jusante é protegido por uma camada de terra vegetal com 

espessura de 0,30 m. De modo a criar a protecção contra a acção erosiva das 

águas da chuva, prevê-se a realização de hidrossementeira com espécies 
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adequadas à finalidade em causa e ao clima da região. Estas espécies deverão 

ser uma mistura tipo prado, com raízes superficiais, que não ultrapassem os 30 cm 

de profundidade. 

Reforço do paredão do aterro e reparação do núcleo: independentemente do 

alteamento, prevê-se um alargamento do paredão do aterro e a reparação 

localizada da estrutura do núcleo de modo a aumentar o nível de segurança do 

aterro e eliminar algumas infiltrações existentes no aterro passíveis de 

prejudicarem a estabilidade do mesmo. Quanto ao tratamento do maciço de 

fundação, considera-se necessário, executar uma impermeabilização parcial das 

fundações, uma vez que foram detectadas zonas, na fundação, com 

permeabilidades elevadas, que importa tratar. Desta forma serão realizadas 

injecções nas zonas com maior permeabilidade. As injecções incluirão furos 

primários, a ser executadas com afastamento de 3 m, e, se necessário, furos 

secundários a executar a meia distância dos furos primários. A furação será 

inclinada para montante, com 15º com a vertical; a zona a injectar cobre 15 m 

dentro das fundações, e 5 m dentro do núcleo, para selar as duas zonas e eliminar 

eventuais passagens no contacto aterro-fundação. 

Vala perimetral para desvio de linhas de água não contaminada: correspondendo a 

uma MTD constante do ponto 4.4.7.1 do BREF “Management of tailings and 

Waste-Rock in Mining Activities” de Janeiro de 2009, pretende-se com este 

projecto proceder à intercepção das linhas de água a montante do aterro e sua 

condução pela periferia do mesmo para descarga na linha de água original 

imediatamente a jusante do aterro. Desta forma reduz-se a quantidade de água 

contaminada por contacto com os rejeitados de lavaria, garante-se um aumento do 

caudal ecológico de toda a linha de água a jusante do aterro e facilita a gestão do 

aterro dado que o volume de água do mesmo deixa de variar tão significativamente 

em função da precipitação local. O Desenho 1 do Anexo III apresenta o traçado 

da vala perimetral. 
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3.2.1.2 Concepção e dimensionamento do corpo dos órgãos hidráulicos 

Tratando-se duma obra para armazenamento de rejeitados, não existe descarga 

de fundo nem tomada de água, sendo o descarregador de cheias o único órgão 

hidráulico da barragem. 

As alterações a introduzir no corpo da barragem têm como consequência a 

necessidade de alteração dos órgãos de segurança. Actualmente existem dois 

descarregadores de cheias implantados na margem esquerda das albufeiras 

BE/BAC. 

A unificação das albufeiras terá como consequência a existência de um único 

descarregador. No presente caso e com o objectivo de não contaminar a linha de 

água a jusante, será estabelecida como condição para o dimensionamento deste 

órgão a sua não entrada em funcionamento até ao limite definido com aceitável 

(cheia milenar). 

Esta condição terá que ser conjugada com a exploração da albufeira cujos níveis 

máximos deverão permitir o encaixe da cheia milenar evitando assim descarga. 

 

3.2.2 Fases de desenvolvimento do projecto 

3.2.2.1 Fase de construção 

A fase de construção do projecto de alteamento do aterro de rejeitados deverá 

decorrer em 2 períodos distintos correspondendo ao primeiro alteamento e ao 

segundo alteamento. Este decorrerá ao longo de 3 anos distribuídos pelas 

seguintes fases distintas. 

1 – Reforço da barragem existente:  

2 – Faseamento da construção para o 1.º alteamento. 

3 – Desactivação da barragem de montante. 

4 – Faseamento da construção para o 2.º alteamento. 

Prevê-se que as fases 1 e 2, anteriormente referidas, sejam executadas entre 

meados do ano 2011 e final de 2013, estimando-se que após 2 anos se iniciem as 

obras para a execução das fases 3 e 4 
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Refira-se que o primeiro alteamento deverá ser iniciado apenas após a emissão de 

DIA do presente EIA (logicamente condicionado ao teor “favorável” ou “favorável 

condicionado” da mesma), previsível para Janeiro / Fevereiro de 2011. 

 

Conforme referido na Proposta de Definição do Âmbito, dado que tanto o reforço 

do paredão como a construção da vala perimetral são justificados 

independentemente da intenção de alteamento da barragem, dado que ambas as 

intervenções se revestem de carácter de urgência de modo a garantir as condições 

de segurança e controlo do aterro actual e, considerando que nenhuma destas 

intervenções interfere na capacidade de armazenamento do aterro (pelo que se 

entendeu que as mesmas não se enquadram no Anexo I, ponto 9 do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 

8 de Novembro) o início destes 2 projectos não deverá estar condicionados pela 

emissão da DIA do presente EIA. Assim a contrição da vala perimetral decorreu 

entre Setembro e Novembro de 2009, devendo o reforço do paredão ter início no 

último trimestre de 2010. 

 

3.2.2.2 Fase de exploração 

Dado que o aterro de rejeitados constitui uma infra-estrutura já existente, o início 

da sua exploração não se encontra condicionado pelo desenvolvimento do 

presente projecto. Assim, e apesar de actualmente o aterro de rejeitados se 

encontrar em modo de Care & Maintenance, tal como o restante complexo mineiro, 

o mesmo deverá voltar a ser explorado com a entrada em funcionamento da mina 

e da lavaria, o que se prevê para o último trimestre de 2010. 

Esta fase de exploração deverá manter-se durante o tempo de vida da mina ou do 

aterro que, de acordo com as reservas existentes na área de concessão, as 

previsões de funcionamento da lavaria e a capacidade remanescente do aterro de 

rejeitados deverá prolongar-se por 10 anos. 
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3.2.2.3 Fase de desactivação 

A fase de desactivação do presente projecto de aterro de rejeitado, encontra-se 

descrita no Plano de Fecho realizado pela CONFRATTER – Georrecursos e 

Sustentabilidade, a 11 de Julho de 2008. 

Este Plano de Fecho preconiza como solução para a desactivação deste aterro, o 

encerramento a seco correspondendo à drenagem e tratamento da água 

sobrenadante do aterro no fim da actividade mineira e a cobertura dos estéreis 

piritosos depositados com uma camada impermeável e terra vegetal, de forma a 

encapsular de forma definitiva o material depositado. 

Este encerramento prevê para ambas as barragens o seguinte conjunto de 

actividades: 

1. Na fase final de deposição subaquática, esta deverá ser acompanhada por 

um controlo topográfico apertado da superfície dos estéreis depositados de 

modo a integrar, tanto quanto possível, uma topografia favorável para o 

estabelecimento futuro de uma rede de drenagens superficiais; 

2. A recuperação do aterro inicia-se com a deposição sobre os rejeitados, quer 

sub-aquaticamente quer através de deposição sub-aérea, de uma camada 

de material rochoso inerte. Em paralelo, vai-se reduzindo a quantidade de 

água da barragem, descarregando-a para o exterior após tratamento da 

ETAI, garantindo os limites nos parâmetros de qualidade de descarga 

autorizados; 

3. Zonas da superfície dos rejeitados que possam emergir nesta fase deverão 

ser mantidas molhadas para minimizar a oxidação destes; 

4. Após a deposição de uma camada de material inerte, em média 1 metro, e 

removida a totalidade da água, deverá estabelecer-se um sistema de poços 

drenantes para a recolha da água na areia e zona de contacto com os 

rejeitados, sistema que será mantido em funcionamento durante toda a fase 

de recuperação do aterro; 

5. Na sequência da drenagem da zona superficial do aterro, proceder-se-á à 

regularização da superfície com meios mecânicos, com inclinações 

adequadas ao estabelecimento futuro de drenagens superficiais, corrigindo 
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com areia adicional quando necessário. Sobre a camada de areia é 

colocada uma camada de 0,50 metros de argila compactada que irá 

funcionar como barreira impermeável; 

6. Sobre a camada de argila compactada será colocado um geotêxtil de 

drenagem em toda a superfície do aterro, sendo coberto por nova camada 

de areia de 0,30 metros para protecção do geotêxtil. Sobre esta camada de 

areia é colocada uma camada de 0,30 centímetros de terra vegetal argilosa; 

7. Em ligação com o geotêxtil será estabelecida uma rede de drenagem de 

águas pluviais em toda a superfície do aterro, em células de drenagem de 

50 metros de espaçamento, com tubo perfurado revestido a geotêxtil, com 

drenagem para valas perimetrais à superfície do aterro. Serão adequadas 

as valas perimetrais existentes e serão construídos novos troços quando 

necessário para a captação das águas pluviais do aterro para o canal de 

descarga da BE/BAC. 

8. Toda a superfície do aterro, após colocação da terra vegetal será 

revegetado com herbáceas, arbustivas autóctones e com a plantação de 

arbóreas na sua periferia. 

9. Remoção de todos os equipamentos instalados. Todas as áreas 

perturbadas na envolvente das barragens serão recuperadas e 

revegetadas; 

10. O escoamento superficial das bacias da BE/BAC através de valas 

perimetrais a construir na fase de alteamento da BE, será encaminhado 

para o canal do descarregador de superfície da BE e da BAC ou, no caso 

da vala perimetral situada a norte do aterro, encaminhado para fora do 

paredão da BE; 

11. Deverá ser adaptado o canal de descarga na BE/BAC, actualmente 

dimensionado para acomodar um evento pluviométrico com um período de 

retorno de 1000 anos, de modo a acomodar o escoamento de um evento 

pluviométrico na bacia a montante com um período de retorno de 10.000 

anos; 

12. A base e parede a jusante do paredão da BE deverão ser reforçadas para 

os proteger contra a erosão, o que já está considerado no projecto de 

alteamento deste paredão, actualmente em fase de projecto; 
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13. A percolação da base da barragem hoje existente, com características 

impróprias para a sua libertação no meio envolvente (características ácidas, 

fortemente mineralizada), é na ordem de 1 l/s, estimando-se que possa vir a 

atingir cerca de 2 l/s à cota máxima da barragem e deverá vir a reduzir-se 

com o tempo, após capeamento da superfície do aterro e perda de água 

contida nos estéreis. Quando da paragem do sistema de recolha e 

tratamento actual, este caudal deverá ser canalizado para uma “wet land de 

ribeira”, a construir a jusante da BE, promovendo a criação de um meio 

natural de tratamento da água praticamente auto-sustentável, capaz de 

garantir características adequadas para a descarga da água no meio 

ambiente, numa solução semelhante à que hoje está a ser construída para 

a ribeira de Água Azeda; 

14. Toda a área deverá ser vedada e com sinalética de segurança bem visível 

ao longo do seu perímetro e locais potencialmente perigosos. 

 

Registe-se que este Plano de Fecho não prevê medidas distintivas para a 

Barragem de Estéreis (BE) e para a Barragem de Águas Claras (BAC). Em todas 

as situações a referência é feita a ambas as barragens através da denominação 

“aterro da BE/BAC”. Por outro lado, em momento algum a Barragem de Águas 

Claras é utilizada como infra-estrutura de apoio ao processo de fecho. 

 

Apesar do presente EIA avaliar os impactes previsíveis da fase de desactivação, e 

consequentemente das medidas previstas no referido Plano de Fecho, entendeu-

se não ser do âmbito do presente EIA avaliar a adequabilidade ou viabilidade das 

medidas preconizadas tendo em consideração que à data da emissão do presente 

Relatório Síntese, o referido Plano de Fecho se encontra em avaliação em sede 

própria. 

 

Importa contudo avaliar a adequação das medidas preconizadas no Plano de 

Fecho face às alterações constantes do presente projecto de alteamento do aterro 

de rejeitados, conforme solicitado no ponto 5.1. do parecer da Comissão de 

Avaliação da respectiva PDA. 
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Da análise das 14 medidas citadas, pode-se constatar que as medidas 1-9, 13 e 

14 correspondem medidas genéricas, que não descriminam a BE da BAC e cuja 

aplicabilidade se mantém adequada para o aterro de estéreis após o presente 

projecto de alteamento. A medida 11 revela-se desadequada dado que, a 

existência da vala perimetral integrada no presente projecto secciona a bacia a 

montante o que é passível de alterar os critérios de dimensionamento referidos. 

Por outro lado, o presente projecto de alteamento já prevê o canal de descarga 

dimensionado considerando o período de retorno de 10.000 anos. Por último, a 

medida 12 também se revela obsoleta tendo em conta que as acções previstas 

foram antecipadas no presente projecto de alteamento. 

 

Assim, da análise das medidas previstas no Plano de Fecho constata-se a 

aplicabilidade generalizada das mesmas, sendo que as únicas excepções 

verificadas correspondem a medidas que foram integradas no presente projecto de 

alteamento e, consequentemente, antecipadas relativamente ao processo de 

fecho. 

 

Refira-se contudo que, apesar da adequação das medidas preconizadas, a 

ALMINA deverá proceder à revisão do Plano de Fecho essencialmente devido a 

alterações registadas das áreas e volumes considerados para efeitos de 

orçamentação. 

 

3.2.3 Projectos associados 

No âmbito da PDA que antecedeu o presente EIA, consideraram-se “projecto 

associado” a vala perimetral e o reforço do paredão. Contudo, tendo em 

consideração que ambos os projectos integram o mesmo “Projecto de Execução” 

entendeu-se preferível assumi-los como integrados no projecto de alteamento 

objecto do presente EIA, conforme indicado no ponto 3.2.1.1. e avaliá-los como tal. 

Para além dos projectos referidos no parágrafo anterior, o presente projecto de 

alteamento do aterro de rejeitados da ALMINA não possui qualquer outro projecto 

associado. 
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3.2.4 Descrição do processo produtivo 

O processo produtivo do aterro de rejeitados objecto do presente EIA corresponde 

essencialmente a uma operação de eliminação por deposição em aterro (D1) dos 

rejeitados da Lavaria existente no Complexo Mineiro de Aljustrel. 

 

3.2.4.1 Breve descrição do aterro actual 

Este aterro existe desde a entrada em funcionamento deste complexo mineiro, 

encontrando-se devidamente licenciado pela Licença Ambiental n.º 63/2008. Este 

aterro é actualmente constituído por 2 albufeiras, Barragem de Estéreis (BE) e 

Barragem de Águas Claras (BAC) sendo que recebe os rejeitados da lavaria, para 

além de água da mina e/ou água proveniente da ETARI. Qualquer destas 

descargas é realizada hidraulicamente através de tubagens específicas que, no 

caso dos rejeitados corresponde a tubagem com flutuadores que permitem a 

deslocação do ponto de descarga de modo a assegurar uma deposição regular 

dos rejeitados. A Figura 8 apresenta uma perspectiva do actual aterro sendo 

possível observar a tubagem de descarga de rejeitados. 

 

 

Figura 8 – Perspectiva do aterro actual e ramal de descarga de rejeitados 
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Considerando que toda a descarga é hidráulica e que as respectivas bombas 

funcionam essencialmente no interior dos órgãos emissores (lavaria, mina e 

ETARI), o funcionamento deste aterro não implica a afectação de qualquer 

equipamento mecânico, sendo a mão-de-obra necessária quase exclusivamente 

destinada a operações de monitorização, vigilância e alteração do ponto de 

descarga. 

 

A evolução temporal deste aterro desde 1970 até 2009 é apresentada no Desenho 

2 do Anexo III. 

 

No sentido de facilitar o entendimento do funcionamento desta instalação e a sua 

articulação com a restante actividade mineira deste complexo, entendeu-se 

oportuno descrever sumariamente as diferentes actividades desenvolvidas na 

exploração mineira com referência às ligações das mesmas com o presente aterro 

de rejeitados. 

 

3.2.4.2 Método de desmonte 

Os métodos de exploração usados no Complexo Mineiro de Aljustrel são métodos 

produtivos e de baixos custos devido às dimensões das câmaras a desmontar, 

recorrendo-se a furação longa e de grande diâmetro. A furação de produção dos 

desmontes (furos verticais), é efectuada com recurso a jumbos de furação 

hidráulicos de alto rendimento. 

O minério dos desmontes é removido com pás carregadoras preparadas para o 

uso de controlo remoto, e esse minério é removido para chaminés de descarga, ou 

para camiões quando a distância de remoção (só ida) é superior a 250 m. 

Em termos de sequência de desmonte, são desmontados os primários do nível 

inferior e posteriormente efectuado o seu enchimento com escombro cimentado. 

Após o enchimento de cada desmonte primário, o desmonte primário do nível 

seguinte pode ser explorado, usando como galeria de remoção a galeria de 

furação do nível imediatamente inferior. O enchimento destes desmontes é 

também efectuado com escombro cimentado. Após a exploração e enchimento 

com escombro cimentado de dois níveis de dois desmontes primários consecutivos 
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(quatro desmontes), poder-se-á iniciar a exploração de desmonte secundário. A 

Figura 9 ilustra as diferentes fases dos desmontes referidas. 

 

 

    

Desmonte dos
primários de nível
inferior

Exploração do
desmonte secundário

Enchimento dos
primários de nível
seguinte

Desmonte dos
primários de nível
seguinte

Enchimento dos
primários de nível
inferior  

Figura 9 – Sequência do processo de desmonte de minério 

 

3.2.4.3 Sistemas de extracção e transporte 

Depois de desmontado o material é transportado para o britador de maxilas onde o 

material é sujeito a britagem primária. Após a fragmentação o material é 

armazenado num silo, que descarrega o material em telas, com tremonhas 

respectivas que por sua vez fazem o carregamento dos skips do poço de 

extracção interior que transporta o material até ao nível 200. 

No nível 200, o material proveniente dos skips é novamente armazenado num silo, 

que alimenta uma sequência de telas e silos até descarga à superfície. 

 

3.2.4.4 Tratamento e Mineralogia do Minério das Amostras 

A capacidade da Lavaria será de 1,8 milhões de toneladas de minério por ano, 

acompanhando assim o ritmo de extracção estimada da mina. O Diagrama de 

Tratamento apresentado na Figura 10 ilustra as várias fases do processo de 

enriquecimento do minério a seguir detalhado. 
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FLUXOGRAMA LAVARIA 
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Desbaste Zn

Rel.#2 Zn

Rel.#3 Zn

Rem. Pb

Rem. Pb

Rem. Zn

Rem. Zn

Rem. Zn

Rem. Zn

Zinco 
Condicionador

Barragem de 
Rejeitados

Espessador

Filtro de PressãoFiltro de Pressão

Espessador de 
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Figura 10 – Fluxograma geral da lavaria 
 

Alimentação e Britagem da Lavaria 

O minério britado na britagem primária subterrânea vai alimentar a estação de 

britagem de superfície. A transferência de minério da pilha para o moinho primário 

é assegurada pelos alimentadores vibratórios e o túnel existentes. 

  

Moagem 

FLUXOGRAMA MOAGEM

Moinho 
Primário

Moinho 
Secundário

Flutuação Chumbo

 

Figura 11 – Fluxograma da moagem 
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O circuito da moagem é constituído por um moinho de bolas primário e o moinho 

de bolas secundário. O minério é fornecido a um ritmo de 226 t/h, ao moinho 

primário. A descarga do moinho primário é classificada pela descarga do trommel 

e pelos crivos existentes e depois é bombeada para a bateria de ciclones 

primários. Os ciclones primários produzem um overflow com calibre 240µm que é 

enviado ao depósito de descarga do moinho secundário. O underflow resultante 

dos ciclones é reenviado para a alimentação do moinho primário. O moinho 

secundário é também alimentado pelo underflow dos ciclones secundários. O 

overflow dos ciclones secundários gravita para os condicionados de desbaste do 

cobre para o condicionamento dos reagentes antes da flutuação. 

 

 

Flutuação do Cobre 

O circuito de flutuação deste compreende o condicionamento, a flutuação de 

desengrossamento, três estágios de limpeza e um circuito de remoagem. 

 

FLUXOGRAMA FLUTUAÇÃO CHUMBO

Espessador de 
Lamelas

Filtro de Pressão

2ª Relavagem Pb

1ª Relavagem Pb

3ª Relavagem Pb

Rem. Pb

Rem. Pb

Desb. Pb

Flutuação Zinco

Chumbo 
Condicionador

Cumbo Condicionador

 

Figura 12 – Fluxograma da flutuação do cobre 
 

O overflow dos ciclones classificadores da secção de moagem é conduzido para 

os dois condicionadores. As células de 75 m3 permitem um tempo de residência de 
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20 minutos antes da flutuação de desbaste, permitindo uma quebra entre a 

moagem primária e o circuito de flutuação. A flutuação de desengrossamento 

compreende as duas baterias paralelas existentes de 9 células. O concentrado das 

células de desengrossamento é misturado e bombeado para o circuito de 

remoagem, que consiste em um ciclone classificador e um moinho SMD (stirred 

milled detritors). O circuito de remoagem do cobre é constituído por dois SMD’s, 

operando em série. A descarga dos moinhos de remoagem e o overflow dos 

ciclones são condicionados em dois tanques de 20 m3 de capacidade. O estéril da 

flutuação grosseira é enviado para o primeiro condicionador do zinco. O primeiro 

estágio de limpeza para a remoagem do concentrado grosseiro inclui as nove 

células e trabalha em circuito aberto. O rejeitado da primeira relavagem pode ser 

recirculado para o último banco do desbaste de cobre. Todos os outros estágios de 

limpeza trabalham em circuito fechado. Cada concentrado de um estágio é 

bombeado para o estágio seguinte enquanto, o estéril é bombeado para o estágio 

precedente. O concentrado final é bombeado para o espessador do cobre. O 

concentrado da terceira relavagem alimenta um tanque de desarejamento antes do 

depósito da bomba, para facilitar a remoção de ar e subsequentemente a operação 

de espessamento. 

 

Flutuação do Zinco 

O circuito de flutuação do zinco inclui condicionamento para desbaste e 

relavagens, flutuação grosseira, três estágios de limpeza e um circuito de 

remoagem. 
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FLUXOGRAMA FLUTUAÇÃO ZINCO
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Figura 13 – Fluxograma da flutuação do zinco 
 

Este circuito é constituído por três condicionadores para condicionamento do 

concentrado, o qual é bombeado para a flutuação grosseira. A flutuação grosseira 

faz-se numa bateria de cinco células. O concentrado da flutuação grosseira é 

ciclonado e o underflow dos ciclones é remoído, com um moinho SMD. O circuito 

de remoagem do zinco consiste em quarto moinhos SMD’s. O produto da 

remoagem e o overflow do ciclone alimentam os condicionadores da remoagem. O 

primeiro estágio de limpeza do concentrado grosseiro remoído tem 5 células, que 

trabalham em circuito aberto. O primeiro concentrado limpo é tratado na segunda 

flutuação limpa constituída por uma bateria de três células. O segundo 

concentrado de limpeza é bombeado para o terceiro estágio de limpeza, feito em 

duas células, que produzirão o concentrado final de zinco. O rejeitado da primeira 

relavagem é bombeado para a última célula do último desbaste do zinco. Este 

concentrado é espessado num espessador convencional. O concentrado da 

terceira relavagem alimenta um tanque de desarejamento antes de ser bombeado, 

para facilitar a remoção de ar e subsequentemente a operação de espessamento. 

Os estéreis grosseiros e os provenientes do estágio de reclamação vão para 

a bacia de rejeitados finais, quando não reciclados. A bacia de rejeitados finais 

está localizada depois da linha de caminho-de-ferro. A partir desta localização, um 

bloco de duas bombas que bombeia todo o material para o aterro de rejeitados. 
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Secagem dos Concentrados 

O concentrado de cobre é bombeado para o espessador de lamelas, sendo que o 

overflow deste espessador vai ser espessado noutro espessador de lamelas e 

reconduzido á cabeça da terceira relavagem.  

A polpa do underflow do espessador de cobre é bombeada para os tanques de 

armazenamento de cobre e zinco, de onde passará para os actuais filtros-prensa. 

O concentrado de zinco é espessado num espessador convencional. O underflow 

do espessador é bombeado para dois tanques sendo o concentrado filtrado.  

O overflow do espessador de zinco é bombeado para a cabeça da terceira 

relavagem de zinco.  

 

Tratamento dos Efluentes Líquidos 

As águas da mina e da bacia dos estéreis serão neutralizadas na Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) localizada na zona de concentração. A 

capacidade nominal da ETAR é de 420 m3/h. 

FLUXOGRAMA TRATAMENTO ÁGUA

Adição de Ar

BAC - Barragem de Água 
Clara

BE/BR - Barragem de Rejeitados

Água de Processo - Moagem

Rejeitos Finais

Água Processo

Água de Selagem

Água Sistema Incêndios

Filtração

Otras

Reagentes

BAI- Barragem Água Industrial

Água da Mina

Estação Tratamento CO2

Água 
Limpa

Água 
Processo

Cal
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Figura 14 – Fluxograma do tratamento de água 
 

A sua composição e a metodologia de tratamento são os seguintes: 

 A água é tratada em três reactores, neutralizada com leite de cal e arejada. 

Os sulfatos serão precipitados sob a forma de gesso e os hidróxidos de 

ferro como magnetite ou goetite. 
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 O leite de cal e a polpa proveniente do espessador serão misturados antes 

de entrarem no primeiro reactor. A maior parte da água (60% – 80%) entra 

neste reactor, onde o pH é elevado para 10,8 – 11,8. No segundo reactor, o 

pH é ajustado e controlado a 9 – 9,5 por meio de adição de parte da água 

ácida. 

A água dos reactores é bombeada para o espessador de lamelas e o underflow 

deste recirculado para o primeiro reactor ou rejeitado para o tanque da bomba de 

estéreis. O caudal circulante é de 15 – 20% da alimentação. A água do overflow do 

espessador tem três opções de descarga (por ordem preferencial): 

1. Bombeada para o circuito de moagem, sendo suplemento á adição de água 

de processo;  

2. Se a Lavaria não está a funcionar então será bombeada para a Barragem 

de Água Claras (BAC);   

3. Se necessário a água será tratada com CO2 para reduzir o pH e ser depois 

descarregada em meio receptor natural.  

 

Existe um circuito de bombagem para bombear água da barragem de rejeitados 

para a estação de tratamento de água. A água proveniente da mina pode ser 

bombeada ou para o aterro de rejeitados, ou directamente para a ETAR. 

 

3.3 Fase de Construção 

A fase de construção deste projecto implicará essencialmente a escavação de solo 

das áreas de empréstimo, a britagem e classificação do material, o seu transporte 

e deposição no talude. Tendo em conta que as áreas de empréstimo se localizam 

maioritariamente dentro do perímetro da barragem, todas estas actividades serão 

realizadas no interior da área da ALMINA não tendo repercussões no tráfego dos 

acessos envolventes às instalações. 

 

3.3.1 Listagem das principais tarefas previstas na obra 

De seguida apresenta-se uma lista das principais acções ou actividades previstas 

para a fase de construção do alteamento do aterro de rejeitados da ALMINA: 
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 Transporte de materiais das áreas de empréstimo adjacentes à obra; 

 Execução da pavimentação do coroamento da barragem com os tout-

venant para sub-base e base definidos no projecto; 

 Execução de pequenas barragens nas portelas existentes na margem 

esquerda a jusante da BAC; 

 Execução do enrocamento para protecção dos paramentos; 

 Deposição de uma camada vegetal para o paramento de jusante com 

hidrossementeira; 

 Impermeabilização parcial das fundações actuais, nas zonas com maior 

permeabilidade, através de cortinas de injecções de betão (furos primários 

e secundários); 

 Execução de 2 ou 3 furos para testar a permeabilidade das fundações pós-

injecções, através de ensaios de Lugeon; 

 Execução do filtro subvertical, do sistema drenante principal da barragem; 

 Execução de um tapete colector subhorizontal (dreno), para drenar os 

caudais colectados para o exterior do núcleo da barragem; 

 Impermeabilização do núcleo da barragem com membrana entre o maciço 

estabilizador de montante e o núcleo, nas zonas interessadas pelos 

alteamentos previstos; 

 Execução de um sistema de drenagem secundário constituído por valetas 

em meias canas de betão; 

 Construção de valas laterais de desvio de linhas de água; 

 Construção de uma soleira descarregadora associada ao descarregador de 

cheias da BAC. 

 

3.3.2 Recursos para a obra 

Os principais tipos de materiais utilizados serão materiais de empréstimo para o 

alteamento da barragem. Serão realizados seis poços de prospecção, em três 

áreas distintas, com potencial para fornecerem materiais para a obra. Nestes 

poços será realizada a inspecção directa do terreno, e serão recolhidas amostras 

de solos sobre as quais se realizarão ensaios de caracterização física e mecânica 



 
  

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  83 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

(análises granulométricas por peneiração, limites de consistência, ensaios de 

compactação e ensaios triaxiais em solos com leitura de pressões intersticiais).  

Durante toda a fase de construção a energia utilizada será essencialmente gasóleo 

para o funcionamento de máquinas e equipamentos. As quantidades detalhadas 

dos diferentes consumos nesta fase são apresentadas no Volume III do Projecto 

de Execução que acompanha o presente EIA, sendo as mesmas apresentadas de 

forma resumida no quadro abaixo. 

 

Quadro 4 – Actividades e recursos previstos na fase de construção 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADES UN 

ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITADOS 

OBRAS PRELIMINARES 

Desmatação e limpeza, na zona das obras e da albufeira, de áreas 
arbustivas e arborizadas. 

15,00 hectares 

BARRAGEM E ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E EXPLORAÇÃO 

Movimentos de terra 

Decapagem da zona de implantação da barragem. 16.230,00 m2 

Saneamento da zona de implantação do corpo da barragem. 8.115,00 m3 

Execução dos aterros do corpo da barragem com material seleccionado. 40.662,00 m3 

Fornecimento, transporte e colocação membranas tipo Bentofix NPS 
4900. 

15.302,00 m2 

Fornecimento, transporte e colocação de material para os maciços 
estabilizadores. 

499.428,00 m3 

Escavação em material da barragem, para fazer a ligação com o 1º e 2º 
alteamento (material a reutilizar no maciço de jusante) 

25.850,00 m3 

Fornecimento, transporte e colocação de Material para filtro e dreno. 52.592,00 m3 

Fornecimento, transporte e colocação de Material de transição no talude 
de montante. 

3.949,50 m3 

Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento  8.717,00 m3 

Revestimento vegetal a colocar no paramento de jusante 65.213,00 m2 

Acabamentos do coroamento 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADES UN 

Execução de camada granular com características de base, com 0,20m de 
espessura após compactação. 

4.050,00 m2 

Execução de rega de impregnação e todos os trabalhos e acessórios 
necessários à sua perfeita execução. 

4.050,00 m2 

Execução de passeios para peões, utilizando material rochoso sobrante 
de escavações, e betonilha de regularização (2x1.5m) 

2.430,00 m2 

Cortina de injecções 

Execução de furos, tal como definido nas peças de projecto 600,00 m 

Execução das injecções com calda de cimento para impermeabilização 
das fundações, fornecimento e aplicação dos materiais e todo o 
equipamento necessário, bem como execução de ensaios de verificação 
(até 100kg/m). 

150,00 m3  

Equipamento de observação 

Piezómetros hidráulicos  

Execução de furo para montagem de piezómetros hidráulicos, incluindo 
revestimento, se necessário, e preenchimento do furo. 

230,00 m 

Fornecimento e colocação de tubos de PVC interior e exterior para 
piezómetros hidráulicos. 

250,00 m 

Fornecimento e colocação e montagem de ponteiras de piezómetros 
hidráulicos, incluindo selagem das câmaras de tomada de pressão. 

19,00 un 

Execução de maciços de encabeçamento dos piezómetros, incluindo 
fornecimento de materiais e execução, bem como pintura e identificação. 

15,00 un 

Tubos inclinómetros 

Fornecimento e montagem de tubos inclinométricos, incluindo furo de 
fundação, selagem e colocação de travessas para medição de 
assentamentos. 

75,00 m 

Execução de maciços de encabeçamento dos inclinómetros, incluindo 
fornecimento de materiais e execução, bem como pintura e identificação. 

3,00 un 

Extensómetros de varas     

Execução de furo para montagem de extensómetros de varas, incluindo 
revestimento, se necessário, e preenchimento do furo. 

35,00 m 

Fornecimento, colocação e montagem de ponteiras de extensómetros de 
varas. 

3,00 un 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADES UN 

Fornecimento e montagem de varas de extensómetros. 50,00 m 

Execução de maciços de encabeçamento dos extensómetros, incluindo 
fornecimento de materiais e execução, bem como pintura e identificação. 

1,00 un 

Fornecimento, colocação e execução de marcas superficiais em betão 
para medição de deslocamentos superficiais. 

10,00 un 

Fornecimento, colocação e execução de marcas de nivelamento para 
medição de deslocamentos superficiais. 

10,00 un 

Fornecimento, colocação e execução de pilares fixos para estacionamento 
do equipamento de leitura. 

3,00 un 

Execução da câmara de medições de caudais em betão, incluindo 
escavação para a câmara e vala de restituição à ribeira, cofragem e 
armaduras. 

1,00 un 

Equipamento de medida de nível da albufeira, constituído por detector do 
tipo piezo-capacitivo e estrutura de instalação em tubo de aço inoxidável 
AISI 304 DN 90. 

1,00 un 

Iluminação  

Fornecimento e instalação de postes de iluminação incluindo abertura de 
vala par instalação de cabos, fornecimento de cabos de ligação. 

20,00 un 

VALA PERIMETRAL 

MOVIMENTOS DE TERRA E REVESTIMENTOS 

Desmatação e limpeza, incluindo remoção e transporte a depósito, da 
zona a intervencionar 

12.530,00 m2 

Escavação até às cotas de projecto. 58.801,00 m3 

Sobreescavação para implantação de revestimento e estruturas 3.816,00 m3 

Regularização e compactação da base da vala para implantação dos 
revestimentos 

1.765,75 m2 

Execução de  aterros 4.283,95 m3 

REVESTIMENTOS 

Fornecimento e colocação de filtro geotêxtil (200 g/m2)  1.716,00 m2 

Fornecimento, montagem e colocação de gabions com 1,00x1,00 m 640,50 m3 

Fornecimento, montagem e colocação de colchão tipo Reno com 1140,00 m3 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADES UN 

espessura de 0,30 m 

Fornecimento e colocação de enrocamento 140,00 m3 

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO 

Betões 

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 0,10 m de espessura 
e com 200 kg de cimento por m³, na regularização de fundação. 

8,52 m3 

Fornecimento e aplicação de betão C25/30 em elementos estruturais, 
cofragens planas e curvas, bites, quebra-cantos, escoramentos e 
descofragens, todos os trabalhos necessários ao seu perfeito 
acabamento. 

217,10 m3 

Armaduras  

Fornecimento, corte, dobragem e aplicação de Aço A500NR em 
elementos estruturais 

100,00  

 

3.4 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do aterro de rejeitados da ALMINA, a única mobilização de 

recursos humanos será para assegurar a monitorização e a vigilância do aterro, 

assim como para garantir a correcta disposição dos rejeitados. Não envolverá 

qualquer equipamento electromecânico nem está prevista a utilização de qualquer 

reagente. 

Considerando que os sistemas de bombagem das águas e dos rejeitados se 

encontram nos órgãos de origem (mina, lavaria, ETARI) e que todas as descargas 

são hidráulicas não é previsível que venha a existir fontes de ruído relevantes 

associadas ao funcionamento do aterro. 

Na exploração do aterro haverá contudo a necessidade de garantir uma deposição 

uniforme dos rejeitados de modo a assegurar que a camada superficial de água 

previna o contacto dos sulfuretos com o ar, promovendo desta forma a oxidação 

dos mesmos e a geração de águas ácidas. 
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Tendo em conta que este projecto constitui um aumento da capacidade existente 

do aterro, o funcionamento e a exploração do mesmo não está condicionado pela 

conclusão da fase de construção, estando exclusivamente dependente do 

funcionamento da Lavaria. O funcionamento do aterro após o alteamento manter-

se-á igual ao funcionamento antes deste projecto. 

 

3.5 Fase de Desactivação 

Conforme referido no ponto 3.2.2.3., a fase de desactivação realizar-se-á em 

conformidade com as soluções preconizadas no “Plano de Fecho - Recuperação 

Ambiental e Paisagística das áreas de Intervenção de Pirites Alentejanas”, 

apresentado em 11 de Julho de 2008 à DGEG, ou o documento que estiver em 

vigor à data do encerramento da actividade. 

Esta será realizada após atingir o limite de capacidade ou após encerramento da 

lavaria, envolvendo trabalhos de encerramento de acordo com o referido 

documento, prevendo-se que deverão decorrer durante 24 meses após a paragem 

de funcionamento da instalação. 

Considerando as medidas previstas no referido Plano de Fecho, esta fase deverá 

envolver o conjunto de actividades / recursos apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 5 – Actividades e recursos previstos na fase de desactivação 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADES UN 

FASE DE DESACTIVAÇÃO – PLANO DE FECHO 

Enchimento de toda a superfície do aterro de rejeitados com 

material rochoso inerte 
1.009.423,00 m3 

Fornecimento, transporte de colocação de camada de argila 

sobre o enchimento rochoso 
504.711,50 m3 

Fornecimento, transporte de colocação de camada de 

geotêxtil sobre a camada de argila 
1.009.423,00 m2 

Fornecimento, transporte de colocação de camada de areia 

sobre o geotêxtil 
302.826,90 m3 

Fornecimento, transporte de colocação de camada de terra 302.826,90 m3 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADES UN 

sobre a camada de areia 

Sementeira de herbáceas 1.009.423,00 m2 

 

Refira-se que considerando as actividades previstas a fase de desactivação não 

deverá se geradora de quantidades significativas de resíduos tendo em conta que 

se prevê que a remoção de elementos em betão seja realizada através da 

britagem dos mesmos e integração na obra na camada de “material rochoso 

inerte”. Esta fase deverá envolver uma circulação considerável de veículos 

pesados e máquinas para os processos de transporte e disposição de materiais. 
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4. DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

O desenvolvimento do projecto da ALMINA até ao seu estado actual tem-se 

pautado pela análise criteriosa de alternativas a todos os níveis de modo a garantir 

as melhores condições de produtividade e protecção ambiental. 

 

4.1 Alternativas geográficas 

Tratando-se de um projecto de ampliação de uma infra-estrutura existente, a 

possibilidade de alternativa geográfica não é aplicável. 

A ALMINA poderia considerar em alternativa o desenvolvimento de uma infra-

estrutura equivalente (nova barragem de rejeitados) em local alternativo. Contudo 

considerando a necessidade desta infra-estrutura de estar próxima da lavaria (local 

de produção de rejeitados) e da necessidade desta de estar próxima da mina, e 

tendo em conta a ocupação dos terrenos envolventes a este complexo mineiro a 

possibilidade de desenvolvimento de uma infra-estrutura alternativa revela-se 

inexequível. 

 

4.2 Alternativas tecnológicas: deposição em pasta 

À data do presente EIA, prevê-se a utilização do aterro de rejeitados através da 

deposição sub-aquática dos rejeitados. Esta forma de deposição é considerada a 

deposição convencional e é assumida como MTD tendo em conta que previne a 

dispersão de poeira (devido à camada de água superficial) e inibe a produção de 

águas ácidas. 

A Licença Ambiental desta instalação refere a possibilidade de desenvolvimento da 

deposição em pasta, uma técnica mais recente, mas igualmente classificada como 

MTD no documento Reference Document on Best Available Techniques for 

Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities (ver ponto 4.4.16.1). 

Este documento refere ainda que esta metodologia de deposição em pasta poderá 

apresentar vantagens relativamente à deposição sub-aquática tendo em conta que 

a mesma confere um nível superior de estabilidade ao aterro. 
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Tendo em conta que o presente projecto de execução não prevê a deposição em 

pasta, faz-se neste ponto uma descrição genérica deste processo de modo a 

permitir a avaliação dos respectivos impactes e comparação dos mesmos com a 

metodologia considerada de deposição sub-aquática. 

 

4.2.1 Características da pasta 

Os rejeitados de lavaria são tradicionalmente descarregados com 20 a 40% de 

sólidos. No caso da ALMINA, os rejeitados produzidos possuem aproximadamente 

30% de sólidos, correspondendo consequentemente a uma calda que é 

descarregada líquida no aterro onde os sólidos decantam e a água livre assegura 

a cobertura aquosa. No processo “pasta”, os rejeitados da lavaria passam por um 

processo intermédio de espessamento conferindo-lhe uma concentração de 50 a 

70% de sólidos, resultando numa polpa vulgarmente denominada por “pasta”.  

 

4.2.2 Condições de descarga 

A pasta produzida desta forma possui um elevado potencial de produção de águas 

ácidas pelo que tem forçosamente de ser coberta pouco depois de depositada 

(menos de 8 meses). Isto implica que o aterro de rejeitados seja compartimentado 

em células dimensionadas para que o período de enchimento seja igual ou inferior 

a 8 meses para que, depois de completa, se proceda à “selagem” da célula para 

prevenir a geração de águas ácidas. Estas células deverão ser construídas por 

paredões em escombro no interior do aterro delimitando a respectiva célula. 

 

4.2.3 Condições de encerramento 

No sentido de garantir a prevenção de geração de águas ácidas, sempre que seja 

concluído o enchimento de uma célula, deve-se proceder imediatamente à 

selagem da mesma. Esta selagem corresponderá à sobreposição de diferentes 

camadas de materiais de deverá ser estudada no âmbito de ensaios pilotos. 

Contudo, por analogia, à falta de demais informação poderá assumir-se por 
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aceitável a selagem através da sobreposição de camadas previstas no Plano de 

Fecho. 

 

4.2.4 Estabilidade do aterro 

Comparativamente com o aterro de deposição sub-aquática, a deposição de pasta, 

devido à menor proporção de água resulta numa maior estabilidade do aterro e, 

consequentemente numa mitigação das implicações em caso de colapso do 

paredão (tal como aconteceu em Aznalcollar em Abril de 1998). Neste caso o 

colapso do paredão para além de se revelar menos provável, não provocará a 

descarga de rejeitados geradores de ácidos no vale a jusante do aterro. 

 

4.2.5 Capacidade do aterro 

Devido à maior estabilidade dos materiais, a deposição em pasta permite a 

sobreposição de várias camadas de pasta (sobreposição de células) o que permite 

ultrapassar a cota da barragem. Desta forma a deposição em pasta permite 

aumentar substancialmente a capacidade de deposição de pasta sem implicar 

novo alteamento do aterro. 

 

4.2.6 Balanço hídrico 

A deposição da pasta implica uma regressão progressiva da superfície de água do 

aterro de rejeitados. Esta regressão poderá ter implicações para o balanço hídrico 

do complexo dado que, frequentemente, e em particular no caso da ALMINA a 

reserva de água da superfície do aterro constitui um “pulmão” de água para servir 

sempre que necessário os trabalhos mineiros ou o funcionamento da lavaria. A 

deposição em pasta e a progressiva regressão desta reserva poderá implicar a 

necessidade de criação de uma reserva alternativa para o abastecimento da mina 

e da lavaria. 
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4.2.7 Funcionamento 

Como foi referido no ponto 3.4. o funcionamento do aterro por deposição sub-

aquática praticamente não envolve meios mecânicos e meios humanos. No caso 

da deposição em pasta, para além do funcionamento do espessador, será 

necessário o envolvimento de recursos humanos e máquinas para a constituição 

das células e cobertura das mesmas. Estas actividades são susceptíveis de 

gerarem poeiras e ruído para a envolvente. 

 

4.2.8 Consumo energético 

De acordo com o documento Reference Document on Best Available Techniques 

for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, em Neves Corvo 

a produção de pasta deverá ter associado ao processo de desidratação um custo 

de 2,50 €/tonelada de minério. 

 

4.2.9 Plano de fecho 

Tendo em conta que a deposição da pasta implica a selagem das diferentes 

células à medida que as mesmas vão sendo preenchidas, o processo de 

encerramento do aterro é realizado progressivamente ao longo do tempo de vida 

do mesmo pelo que tenderá a reduzir os custos do encerramento no fim de vida da 

mina.  

O processo de deposição em pasta, conforme descrito nos pontos anteriores 

revela-se à partida mais oneroso contudo possui um conjunto de vantagens 

(nomeadamente o aumento da capacidade do aterro e o aumento de estabilidade 

do aterro) que poderão ser relevantes para a ALMINA tendo em conta as 

perspectivas de funcionamento e as reservas conhecidas. Ao longo da análise de 

impactes serão avaliados, sempre que aplicável, de forma comparativa os 

impactes da deposição sub-aquática dos rejeitados com os impactes da deposição 

em pasta dos rejeitados. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 

Neste capítulo será efectuada uma caracterização do ambiente afectado pelo 

projecto de alteamento do aterro de rejeitados da ALMINA, ou seja do estado 

actual dos principais descritores ambientais susceptíveis de serem afectados pelo 

projecto. Neste sentido serão abordados os seguintes descritores/factores 

ambientais: 

 Clima; 

 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; 

 Solos e Capacidade de Uso do Solo; 

 Recursos Hídricos (Subterrâneos e Superficiais); 

 Qualidade da Água (Subterrânea e Superficial); 

 Ecologia (Sistemas Biológicos e Biodiversidade – Flora e Vegetação, 

Habitats, Fauna e Biodiversidade) 

 Património Arquitectónico e Arqueológico; 

 Sócio-Economia (População e Povoamento, Aspectos Económicos, 

Aspectos Sócio-Culturais, Património Etnográfico, Saúde Pública e 

Acessibilidades e Mobilidade); 

 Paisagem; 

 Ordenamento do Território (Espaços e Usos definidos em Instrumentos de 

Planeamento, Condicionantes, Servidões e Restrições) 

 Ruído e Vibrações (Ambiente Sonoro); 

 Qualidade do Ar; 

 Resíduos 
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5.1 Clima 

5.1.1 Introdução 

A caracterização climática da região em estudo localizada no concelho de Aljustrel, 

foi realizada com base nos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica (INMG), e nas estações meteorológicas de monitorização 

do Instituto da Água (INAG – http://snirh.inag.pt). Uma vez que existe apenas uma 

estação udométrica (que só tem registos de precipitação) dentro da área de 

estudo, os restantes parâmetros climáticos utilizados na caracterização e 

classificação do clima da região onde se insere o projecto são provenientes das 

estações climatológicas mais próximas da área de intervenção. No Quadro 6 

figuram as características das estações cujos dados serviram de base à 

caracterização da situação de referência do presente descritor e na Figura 15 

pode-se observar a localização geográfica das mesmas estações. 

 

Quadro 6 – Características das estações utilizadas na caracterização do clima 

NOME ALJUSTREL1 ALVALADE1 ALJUSTREL2 

CÓDIGO - - 26I/03UG 

LATITUDE (ºN) 37º52´ 37º57´ 37º53 

LONGITUDE (ºW) 8º11 8º24´ 8º12 

COORD. X (M) 195 475 176 436 197 000 

COORD. Y (M) 100 176 109 458 100 109 

ALTITUDE (M) 238 61 193 

BACIA Sado Sado Sado 

CONCELHO Aljustrel Aljustrel Aljustrel 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 1951 a 1980 1951 a 1980 

13-11-1931 – Actualidade / 
(udométrica) 

07-02-2001 – Actualidade 
(udográfica) 

TIPO DE ESTAÇÃO Udométrica Climatológica Udométrica / Udográfica 

Fonte: 1INMG (1991) e 2 Rede meteorológica do INAG -www.snirh.inag.pt 

http://snirh.inag.pt/
http://www.snirh.inag.pt/
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Figura 15 – Localização das estações meteorológicas no concelho de Aljustrel e 

envolvente 
 

Sempre que possível, efectuou-se a análise com base no cruzamento dos dados 

de todas as estações, permitindo deste modo uma caracterização mais completa e 

próxima da realidade. Salienta-se que as estações udométricas e udográficas 

fornecem apenas dados de precipitação. 
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Os parâmetros analisados para a caracterização do clima da área de estudo 

foram: 

 temperatura, 

 velocidade e direcção dos ventos, 

 precipitação, 

 humidade relativa do ar, 

 nebulosidade, 

 insolação, 

 radiação, 

 evaporação, 

 evapotranspiração real, 

 outros meteoros, nomeadamente, nevoeiro e granizo. 

Afim de complementar a caracterização do clima da região em estudo, este é 

ainda descrito segundo as classificações climáticas de Emberger, Thornthwaite e 

Gaussen. 

Por fim este descritor tem também como objectivo servir de apoio ao descritor de 

qualidade do ar e à modelação de emissões atmosféricas. 

 

5.1.2 Caracterização climática 

5.1.2.1 Temperatura do ar 

Os dados utilizados, neste parâmetro referem-se à estação climatológica de 

Alvalade, uma vez que as estações udométricas/udográficas não dispõem desta 

informação. A Figura 16 apresenta-se um gráfico com a variação da temperatura 

média do ar mensal registada na estação de Alvalade, no período de tempo de 

1951/1980. 
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Figura 16 – Valores da temperatura média mensal do ar ao longo do ano para a estação 

de Alvalade (1951/1980) 
 

Da análise da curva dos valores médios de temperatura, Figura 16 verifica-se a 

existência de dois períodos distintos, a estação quente que inclui os meses de 

Junho, Julho, Agosto e Setembro, com temperaturas entre os 20,2C e os 22,6C, 

e a estação fria, que inclui os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro com 

temperaturas abaixo dos 10,6C. Entre estes dois períodos as temperaturas 

médias possuem um carácter intermédio que contribui para a amenização do típico 

clima mediterrâneo. 

A temperatura média anual nesta estação é de 15,8ºC. O mês em que se regista a 

temperatura média mais elevada é o mês de Julho (22,6ºC) e o mês em que se 

regista a temperatura média mais baixa é o mês de Janeiro (9,8ºC). 

A amplitude térmica anual corresponde à diferença entre o valor da temperatura 

média do ar do mês mais quente e a temperatura média do ar do mês mais frio. 

Neste sentido, corresponde a 12,8ºC em Alvalade. 

Relativamente à temperatura média das máximas e à temperatura média das 

mínimas, a média anual das temperaturas máximas registadas foi de 22,7C, 

ocorrendo o valor mais elevado (31,3C) em Agosto. No que se refere à média 

anual das temperaturas mínimas, registou-se um valor médio anual de 8,9ºC, 

sendo o valor mínimo de 4,3°C no mês de Dezembro. As temperaturas máximas e 

mínimas absolutas registadas foram de 43°C em Julho e de – 6,9°C em Fevereiro, 

respectivamente. 



 
  

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  98 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

Mediante estes registos, de temperaturas máximas bastante elevadas e de 

temperaturas mínimas relativamente baixas, pode-se concluir que a região 

apresenta Verões quentes e Invernos moderados. Este facto é confirmado pela 

informação acerca do número de dias em que a temperatura máxima do ar 

ultrapassou os 25C (130,8 dias); os termómetros subiram acima do referido valor 

nos meses de Abril a Outubro, sendo que em Julho e Agosto ocorreram os registos 

mais elevados com cerca de 29 dias/mês. O número médio total de dias com 

temperaturas mínimas inferiores a 0 C foi de 17,4. Estes valores reforçam a 

definição do clima desta região como um clima mediterrâneo, onde se registam 

temperaturas elevadas no Verão e amenas a baixas no Inverno. 

 

5.1.2.2 Precipitação 

A precipitação varia de local para local de acordo com os diversos factores que a 

condicionam. Entre estes factores contabilizam-se a altitude, a distância ao 

oceano, a posição relativa à orografia (a montante ou a jusante do vento), etc. 

Na avaliação deste parâmetro foram consideradas as 3 estações seleccionadas 

para a área de estudo, apresentando-se no quadro seguinte os dados referentes a 

este parâmetro. No entanto salienta-se que a estação mais fidedigna deverá ser a 

estação de Aljustrel (IM), uma vez que se localizava no interior da área de estudo 

(bacia hidrográfica da barragem de rejeitados). 

 

Quadro 7 – Valores de precipitação total mensal e anual para as estações consideradas 

          MESES 

ESTAÇÃO 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

ALJUSTREL (IM) 85,4 80,5 78,8 47,6 34,0 17,7 5,4 1,2 18,5 64,1 73,6 87,1 593,9 

ALVALADE (IM) 82,0 78,4 71,0 40,7 29,2 15,6 1,8 2,0 20,4 61,2 72,1 82,2 556,6 

ALJUSTREL (INAG) 75,7 54,6 54,0 49,4 43,3 11,0 3,1 1,7 21,7 47,4 73,5 90,2 525,7 

Estações IM – dados 1951-1980, Estação INAG – dados 1932-2000 
 
Legenda: 

 Valores de precipitação 70≤P ≤ 90 mm 

 Valores de precipitação ≤ 7 mm 
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De acordo com os dados apresentados no Quadro 7, podem-se tirar as seguintes 

conclusões: 

 Observa-se um período onde os valores de precipitação registados 

são praticamente nulos, correspondendo aos meses de Julho e 

Agosto, onde a precipitação é sempre inferior a 5,4 mm; 

 O período mais chuvoso inclui os meses de Novembro a Março; 

 A estação climatológica de Aljustrel (IM) é a que regista os maiores 

valores de pluviosidade, em oposição à estação de Aljustrel (INAG) 

onde se verificam os menores valores de pluviosidade; 

 O valor da precipitação média anual da área em estudo rondará os 

560 mm, valor que resulta da média das 2 estações chamadas 

Aljustrel (do IM e do INAG), uma vez que resultam de uma estação 

que se localizava no interior da área de estudo e de outra estação 

muito próximo, praticamente no limite da área de estudo, junto á Vila 

de Aljustrel. 

Os valores da precipitação máxima diária registados nas estações consideradas 

variam, e são mais elevados, na estação udométrica de Aljustrel (IM) com a 

máxima diária de 87,1 mm no mês de Dezembro, na estação climatológica de 

Alvalade ocorreu o valor máximo de 74,5 mm no mês de Outubro, e de 81,5 mm 

também no mês de Dezembro na estação udométrica de Aljustrel (INAG). 

Os valores de precipitação intensa (iguais ou superiores a 10,0 mm) correspondem 

normalmente a situações associadas à passagem de sistemas frontais. A 

informação acerca do número médio anual de dias com precipitação  10 mm, 

contabiliza cerca de 22 dias em Aljustrel (IM), e 17,2 dias em Alvalade (IM). No 

caso de a precipitação ser superior a 0,1 mm, considera-se que estamos na 

presença deste meteoro. O número médio anual de dias com precipitação superior 

ou igual a 0,1 mm é de cerca de 61 dias em Aljustrel (IM) e de 84,9 dias em 

Alvalade (IM). Desta forma, e fazendo a leitura apenas na estação de Aljustrel (IM), 

localizada na área de estudo, a pluviosidade distribui-se por cerca de 61 dias ao 

longo do ano, sendo que em 22 desses dias se registam chuvas intensas. O 

regime pluviométrico é semelhante para as estações consideradas, registando-se 

apenas diferenças nos quantitativos de cada local. 
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5.1.2.3 Humidade relativa do ar 

A humidade relativa do ar corresponde à quantidade de vapor de água na 

atmosfera resultante da evaporação das superfícies aquáticas e do solo, da 

transpiração dos seres vivos e das combustões, estando profundamente 

relacionada com a temperatura e a existência de água disponível na superfície. 

Apenas a estação de Alvalade disponibiliza informação sobre este parâmetro. A 

humidade relativa do ar para esta estação descreve-se na Figura 17, onde os 

dados reflectem o estado hidrométrico do ar pela manhã (9h) e pela tarde (18h). 
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Figura 17 – Humidade relativa do ar ao longo do ano na estação de Alvalade (1951/1980) 
 

A figura anterior permite observar algumas variações no teor de humidade durante 

o ano, as quais são fortemente condicionadas pela oscilação da temperatura e 

pela natureza das massas de ar, podendo admitir-se que uma variação de 

temperatura provoca, regra geral, uma variação da humidade. 

Observa-se que os valores máximos de humidade, durante todo o ano, ocorrem 

durante a manhã, diminuindo ligeiramente durante o dia pelo menos até às 18h. 

Deste modo, a humidade relativa do ar na região em estudo apresenta os valores 

mais elevados nas manhãs dos meses de Inverno (9h), valores que diminuem 

ligeiramente durante o dia pelo menos até às 18h. Nos meses de Verão a 

humidade relativa é mais baixa. 

Na estação de Alvalade a humidade relativa do ar média anual é de 82% no 

período da manhã (9h), diminuindo para 65% no período da tarde (18h). 
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5.1.2.4 Vento 

Os parâmetros mais utilizados para caracterizar o regime dos ventos são a 

velocidade média, o rumo, a frequência e as situações de calmaria que ocorrem 

quando a velocidade do vento é inferior a 1,0 km/h e sem rumo determinável. 

Apenas as estações de Alvalade (IM) e Aljustrel (INAG) dispõem de informação 

relativamente a este parâmetro. 

Os valores médios dos parâmetros relativos ao vento registados na estação de 

Aljustrel (INAG), no período de 07-02-2001 a 03-03-2009, apresentam-se no 

quadro seguinte (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Parâmetros relativos ao vento na estação de Aljustrel 

PARÂMETRO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO UNIDADES 

DIRECÇÃO DO VENTO HORÁRIO PREDOMINANTE 11 219 360 º 

VELOCIDADE DO VENTO MÁXIMA HORÁRIA 0,0 4,7 21,3 m/s 

VELOCIDADE DO VENTO MÉDIO DIÁRIO 0,3 2,6 8,2 m/s 

VELOCIDADE DO VENTO MÉDIO HORÁRIA 0,0 2,6 17,2 m/s 

 

Os dados da estação de Alvalade (IM) põem em evidência que os ventos mais 

frequentes nesta região são os de rumo Nordeste NW (21,3%), seguidos pelos de 

rumo Oeste N (18,6%) e Norte W (11,3%), como se visualiza na Figura 18. 
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Figura 18 – Frequência e velocidade média do vento para cada rumo em Alvalade 

(1951/1980) 
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Os ventos de rumo Noroeste – NW, são mais frequentes nos meses de Janeiro a 

Outubro (atingindo o valor máximo de 34,8% em Julho), com velocidades médias 

da ordem dos 8,5 km/h. 

Nos meses de Novembro e Dezembro, o rumo dominante é de Norte - N (com 

frequências entre 12,5% e 11,3%) e velocidades médias entre 6,7 km/h. 

Os ventos de rumo NW são aqueles que atingem velocidades médias anuais mais 

elevadas (10,1 km/h), seguidos de N (9,8 km/h) e SE (9,3 km/h). Para os restantes 

rumos a velocidade média anual varia entre 5,7 km/h e 8,2 km/h. 

As situações de calmaria (ocorrentes quando a velocidade do vento é inferior a 1,0 

km/h e sem rumo determinável), atingiram uma frequência média de 27%, tendo-

se verificado no mês de Dezembro a sua maior frequência (49,4%), e de Junho a 

sua menor frequência (10,9%). 

A ocorrência de vento forte (velocidade igual ou superior a 36 km/h) em Alvalade 

foi praticamente nula, tendo-se observado em 0,6 dias do ano, sendo a ocorrência 

de vento muito forte (rajadas de velocidade igual ou superior a 55 km/h) nula. 

Desta forma, segundo a classificação de FAO (1975) (Quadro 9) na região em 

estudo verificam-se predominantemente velocidades de vento fracas, com 

velocidades inferiores a 15 km. 

 

Quadro 9 – Classificação do vento quanto à velocidade 

VELOCIDADE DO VENTO (KM/H) V  15 15  V  36 36  V  55 V  55 

Classificação do vento Fraco Moderado Forte Muito forte 

Fonte: FAO (1975) 

 

5.1.2.5 Nebulosidade 

A nebulosidade define-se como a fracção do céu coberta de nuvens e é expressa 

numa escala de 0 a 10 (décimos) – zero equivale a céu limpo e dez a céu 

totalmente coberto. Neste contexto, a nebulosidade média diária indica a 

quantidade de nuvens existentes no céu, vistas do local de observação no instante 

considerado. 
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Apresenta-se seguidamente o gráfico representativo deste parâmetro para a 

estação climatológica de Alvalade, única estação que apresenta dados de 

nebulosidade. 
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Figura 19 – Nebulosidade média registada ao longo do ano na estação de Alvalade 

(1951/1980) 
 

Verifica-se que a nebulosidade é mais elevada nos meses de Dezembro a Abril e 

mais reduzida em Julho e Agosto. Ao longo de todo o ano verifica-se uma 

diminuição ligeira de nebulosidade ao longo do dia, com um diferencial de cerca de 

1 grau de nebulosidade entre as 9h e as 18h. 

O número de dias muito nublados (com nebulosidade superior a 8/10) foi de 89,8 e 

o número de dias pouco nublados ou limpos (com nebulosidade inferior a 2/10) foi 

de 137,6. 

A informação relativa à nebulosidade correlaciona-se com a temperatura média do 

ar, nomeadamente com a amplitude térmica, uma vez que a amplitude térmica 

diária atinge valores mais elevados nos meses de Verão (particularmente nos 

meses de Julho e Agosto) devido às elevadas temperaturas durante o dia e um 

acentuado arrefecimento nocturno, determinado pela escassez de nebulosidade 

nesses meses. 
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5.1.2.6 Insolação 

Este parâmetro climático, inversamente proporcional à nebulosidade, mede, 

grosso modo, o número de horas de sol descoberto por dia, indicando de uma 

forma semi-quantitativa a intensidade da radiação solar incidente. Neste contexto, 

chama-se insolação ao intervalo de tempo considerado em que o sol permanece a 

descoberto num determinado local, sendo expressa em horas (h). 

Apresenta-se na Figura 20 o gráfico representativo deste parâmetro para a 

estação de Alvalade (única que disponibiliza estes dados), no período de 1954-

1980. 
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Figura 20 – Número total de horas de sol descoberto ao longo do ano na estação de 

Alvalade (1951/1980) 

 
A duração de sol descoberto atingiu, em média, as 2.739,1 horas anuais, o que 

corresponde a uma percentagem total anual de 60%. 

A insolação máxima verificou-se no Verão, no mês de Julho, com 374,9 horas, e a 

mínima no Inverno, no mês de Janeiro, com 137,1 horas. Os meses com menor 

insolação foram Novembro a Fevereiro. 
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5.1.2.7 Evaporação 

A evaporação é o processo de perda de vapor de água para a atmosfera a partir 

de superfícies aquáticas. Seguidamente pode-se observar um gráfico que 

representa a evaporação média mensal ao longo do ano para a estação de 

Alvalade, única estação que disponibiliza estes dados (Figura 21). 
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Figura 21 – Evaporação média mensal ao longo do ano para a estação de Alvalade 

(1951/1980) 
 

A curva resultante da representação dos valores de evaporação ao longo do ano é 

semelhante à curva da temperatura média do ar, facto que comprova a 

interdependência natural da evaporação e da temperatura, onde os meses mais 

quentes e secos proporcionam os maiores valores de perda de água para a 

atmosfera. 

Para a estação de Alvalade a evaporação máxima corresponde a 232,8 mm (em 

Julho), a mínima equivale a 46,4 mm (em Dezembro) e a total é igual a 1.466,8 

mm. 
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5.1.2.8 Evapotranspiração potencial e real 

A evapotranspiração corresponde à quantidade de água que o solo cede 

realmente por unidade de área e de tempo à atmosfera, quer por transpiração das 

plantas, quer por evaporação directa do solo (Mendes & Bettencourt, 1980). 

Consideram-se nesta análise os dois tipos de evapotranspiração definidos por 

Mendes & Bettencourt (1980) no Clima de Portugal, Fascículo XXIV: 

 Evapotranspiração potencial (EP) – equivale à perda máxima de água, 

para a atmosfera, que um solo completamente abastecido de água e 

com uma cobertura vegetal completa sofre, quer por transpiração das 

plantas, quer por evaporação directa do solo. O cálculo deste 

parâmetro utiliza os valores da temperatura média do ar, do índice 

térmico anual e da insolação. 

 Evapotranspiração real (ER) – corresponde à quantidade de água que 

o solo cede realmente por unidade de área e de tempo à atmosfera, 

quer pela transpiração das plantas, quer pela evaporação directa do 

solo. Nos meses em que a precipitação é  EP, considera-se que a 

ER é igual à EP; nos meses em que a precipitação é  à EP, a ER 

resulta da soma da precipitação com a quantidade de água cedida 

pelo solo. 

Na Figura 22 apresenta-se um gráfico que representa a evapotranspiração real e 

potencial na estação climatológica de Alvalade (única que dispõe de todos os 

parâmetros para a elaboração do gráfico). Para esta estação o valor de ER 

encontrado é de 343,1 mm anuais e o valor de EP encontrado de 731,7 mm por 

ano; estes valores foram obtidos pelo método de Thorntwaithe-Mather de cálculo 

do balanço climatológico de água no solo (Mendes & Bettencourt, 1980). 
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Figura 22 – Evapotranspiração real e potencial registada ao longo do ano na estação de 

Alvalade (1951/1980) 

 
A EP apresenta valores iguais à ER nos meses de Novembro a Abril. O máximo da 

EP regista-se nos meses de Julho e Agosto com valores de EP a ultrapassar os 

100 mm. Este aumento está estritamente relacionado com a subida gradual da 

temperatura nesta região, que atinge o seu máximo em Julho e Agosto, tal qual a 

evapotranspiração potencial. Dezembro e Janeiro são os meses de menor 

evapotranspiração potencial e real com valores de 27,4 e 27 mm. 

No que se refere à variação mensal, os maiores valores de ER registam-se em 

Maio (52,7 mm) e o valor mínimo em Agosto (1,4 mm). Os maiores valores de ER 

ocorrem em geral nos primeiros meses do período seco (Abril a Junho), altura em 

que ainda existe água no solo. 

O défice hídrico anual médio é de 388,3 mm, registando-se um valor máximo em 

Agosto, acima dos 100 mm. O excesso hídrico anual médio é de 209,3 mm, 

atingindo o valor mensal médio máximo em Janeiro (55 mm), Fevereiro (47,8) e 

Março (33,6 mm). 

 

5.1.2.9 Outros meteoros 

Os restantes parâmetros que caracterizam o clima, com expressão na área de 

estudo, são a trovoada, o nevoeiro, o orvalho e a geada. Apresenta-se na Figura 
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23. O número total de dias ao longo do ano nos quais estes elementos se 

registaram na estação de Alvalade (1951-1980). 
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Figura 23 – Número de dias de outros meteoros registados ao longo do ano na estação 

de Alvalade (1951/1980) 
 

A condensação da humidade atmosférica dá lugar a gotas de água ou partículas 

de gelo, consoante a temperatura seja positiva ou negativa. O orvalho forma-se 

para temperaturas superiores a 0°C e a geada para temperaturas inferiores a este 

valor. Nos meses de Inverno ocorrem por vezes temperaturas inferiores a 0°C, 

normalmente relacionadas com massas de ar polar continental seco e frio e 

acompanhadas de céu limpo ou pouco nublado e vento de Este ou Nordeste, 

geralmente fraco. Estas condições, associadas a factores locais como a natureza e 

o estado do solo, o tipo de vegetação, a exposição e a altitude, condicionam a 

formação de geadas. Este fenómeno atinge cerca de 37 dias por ano, surgindo as 

primeiras geadas a partir de Outubro e podendo durar até Maio. 

Verifica-se a ocorrência de orvalho em todos os meses do ano, em média 174 dias 

por ano. 

O nevoeiro é uma suspensão de gotículas muito pequenas de água na atmosfera, 

que reduzem a visibilidade horizontal a menos de 1 km. O mecanismo mais 

frequente e eficaz do nevoeiro é o arrefecimento do ar húmido, o qual pode 

resultar do contacto da massa de ar com a superfície do globo arrefecida pela 
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emissão de radiação terrestre durante a noite (nevoeiro de radiação), do 

deslocamento horizontal (nevoeiro de advecção), ou na subida forçada de massa 

de ar numa encosta (nevoeiro orográfico). Verifica-se a ocorrência de nevoeiros 

durante todos os meses do ano, mas em média apenas durante 54 dias. A sua 

ocorrência é mais acentuada nos meses de Inverno, devido à elevada humidade 

do ar, ao arrefecimento nocturno e à reduzida velocidade do vento durante a noite 

e a manhã. No mês de Junho a Agosto, a expressão deste parâmetro climatológico 

é muito reduzida (2,5 a 2,8 dias). 

As trovoadas não são frequentes nesta região. Embora presentes praticamente em 

todos os meses, o número total de dias nos quais se registaram foram de apenas 

11 dias no ano, destacando-se o mês de Abril (com a média de 1,5 dias). O maior 

número de trovoadas ocorreu na Primavera e no Outono, associadas à passagem 

de superfícies frontais. 

Relativamente à neve, ao granizo, e ao solo coberto de neve, são praticamente 

meteoros desprezáveis nesta região ocorrendo, em média, respectivamente 0,1; 1 

e 0,2 dias/ano. 

 

5.1.3 Classificações climáticas 

O clima que caracteriza a área de estudo deriva entre outros factores, do seu 

posicionamento geográfico e da orografia da região. 

Para complementar a caracterização do clima da área de estudo, apresentam-se 

de seguida as classificações climáticas de três autores (Emberger, Thornthwaite e 

Gaussen), que resultam de relações e análises de alguns dos parâmetros 

descritos anteriormente. 

 

5.1.3.1 Classificação de Emberger 

A classificação bioclimática de Emberger utiliza os seguintes parâmetros: 

 Temperaturas médias extremas; 

 Precipitação; 

 Evaporação. 

Com base nestes parâmetros este autor elaborou um índice cujo valor se 

enquadra num andar climático definido no diagrama que complementa a 
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classificação – o diagrama de Emberger. O resultado deste índice, denominado 

Quociente Ombrotérmico de Emberger (Q) é obtido segundo a fórmula seguinte: 

 

Q = 2000 x P / (M + m) x (M - m) 

 

sendo,   P = precipitação média anual (mm). 

   M = média das máximas do mês mais quente (K). 

   m = média das mínimas do mês mais frio (K). 

 

Só foi utilizada nesta classificação a estação climatológica de Alvalade, uma vez 

que esta é a única estação que dispõe da totalidade de dados necessários. 

Efectuando os cálculos com os dados referentes a esta estação obtêm-se o valor 

de Q de 71,87. Este valor encontra-se assinalado no diagrama de Emberger 

(Figura 24) conjuntamente com o posicionamento de outros locais do país, a título 

de comparação. Neste diagrama estão representados os cinco andares 

bioclimáticos da região mediterrânica, definidos por este autor: Húmido, Sub-

húmido, Semi-árido, Árido e Sahariano. 
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Fonte: Lecompte 1986, in Correia, 1994 
Am: Amareleja,  Bj: Beja, Gr: Grândola; Ev: Évora; Sb: Setúbal; Mv: Marvão; Mq: Monchique; 

*Alv: Alvalade 

Figura 24 – Adaptação do diagrama de Emberger onde figura a estação de Alvalade 
 

Conclui-se assim que a estação climatológica de Alvalade se situa no domínio 

climático sub-húmido. 

 

5.1.3.2 Classificação de Thornthwaite 

Segundo Thornthwaite, o clima de um dado local pode ser descrito por um 

conjunto de cinco variáveis (Mendes & Bettencourt, 1980): 

 Índice hídrico (Ih); 

 Índice de aridez (Ia); 

 Índice de humidade (Iu); 

 Evapotranspiração potencial (EP); 

 Eficácia térmica no Verão (C). 
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Sendo, 

Ih = Iu – 0,6 Ia 

Ia = D/EP  (D representa o défice de água), 

Iu = S/EP  (S representa o excesso de água), 

C = Epm/EPa (Epm representa a evapotranspiração no trimestre mais 

quente, normalmente Junho a Agosto, e EPa representa a 

evapotranspiração anual). 

 

De acordo com Mendes & Bettencourt (1980), a estação de Alvalade apresenta um 

Ih de -3,2%, um Ia de 53,1%, um Iu de 28,6% e um C igual a 40,7%; assim sendo a 

classificação climática para a estação de Alvalade segundo o método de 

Thornthwaite é C1B’1s2a’, ou seja, o clima apresenta as seguintes características: 

 Sub-húmido seco, visto que o índice hídrico é de –3,2%; 

 1.º Mesotérmico, dado que a evapotranspiração potencial no ano é de 731,7 

mm; 

 Grande défice de água no Verão, dado que o índice de aridez é de 53,1%; 

 Pequena ou nula eficácia térmica no Verão, uma vez que o valor de C é 

40,7%. 

Para as outras estações, dado o facto de não existirem dados suficientes, não foi 

possível proceder ao cálculo deste índice. 

 

5.1.3.3 Classificação de Gaussen 

A caracterização climática de Gaussen examina o clima com base na relação 

temperatura-precipitação da qual resulta o diagrama termopluviométrico ou 

ombrotérmico de Gaussen (Figura 25). O gráfico resultante permite a 

individualização de um período do ano em que a pluviosidade mensal é menor que 

o dobro da temperatura média, denominado período Xérico. 



 
  

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  113 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

T
em

p
er

at
u

ra

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

)

Meses

P (mm)

2 x T (ºC)

 

Figura 25 – Gráfico Termopluviométrico para a estação de Alvalade 
 

Verifica-se que o período xérico, correspondente à estação seca, sendo um 

período longo, constituído pela totalidade dos meses de Maio, Junho, Julho, 

Agosto e Setembro. Os meses de Outubro a Março representam a estação 

húmida, apresentando os valores máximos de pluviosidade. 

O índice xerotérmico de Gaussen (X) proposto por Bagnouls & Gaussen (1952; in 

Alcoforado et al., 1982) pode ser utilizado para caracterizar um determinado tipo 

de clima. Este índice contabiliza os meses e os dias secos do ano de forma que, 

ao número de dias secos consecutivos do período xérico (P  2T), subtrai-se o 

número de dias em que choveu e metade do número de dias de nevoeiro do 

mesmo período. O valor obtido é multiplicado por um coeficiente que depende do 

estado higrométrico do ar: 1, 9/10, 8/10 ou 7/10, para valores de humidade relativa, 

 40%, de 40 a 60%, de 60 a 80% e  80% (Alcoforado et al., 1982). 

Efectuando os cálculos para estação de Alvalade chega-se a um valor de X de 

45,5. Com base neste valor pode-se enquadrar o local em estudo no domínio 

climático Mesomediterrânico ou Sub-húmido atenuado (Quadro 10). Para as 

outras estações, dado o facto de não existirem dados suficientes (não há 

informação acerca da humidade relativa do ar, nem dos dias de nevoeiro ocorridos 

na região), não foi possível proceder ao cálculo deste índice. 
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Quadro 10 – Limites climáticos baseados no valor do Índice Xerotérmico de Gaussen 

DOMÍNIO CLIMÁTICO 
ÍNDICE 

XEROTÉRMICO (X) 

CLASSES RECONHECIDAS EM PORTUGAL 

T. MÉDIA DE JAN.  7ºC T. MÉDIA DE JAN.  7ºC 

Atlântico 0   

Sub-mediterrânico 0 a 45 (±5)   

Mesomediterrânico ou 
sub-húmido atenuado 

45 (±5) a 80 (±5)   

Mesomediterrânico ou 
sub-húmido 
acentuado 

80 (±5) a 100 (±5)   

Termomediterrânico 
ou semi-árido 

atenuado 
100 (±5) a 125 (±5)   

Termomediterrânico 
ou semi-árido 

acentuado 
125 (±5) a 150 (±5)   

Fonte: Alcoforado et al. (1982) 
 

 

5.2 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

5.2.1 Introdução 

As infra-estruturas previstas no projecto e a forma como a sua implementação se 

poderá reflectir no meio envolvente justificaram uma caracterização pormenorizada 

dos aspectos de ordem geológica e geomorfológica. Para tal foi alvo de estudo a 

litologia, a estratigrafia, a morfologia, a tectónica, a sismicidade e os recursos 

minerais. 

Para concretizar este objectivo foi efectuada a recolha, análise e interpretação do 

conjunto de elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis, assim como da 

informação constante em estudos da especialidade que foram desenvolvidos na 

área de influência e/ou na envolvente ao projecto. Com base nas Cartas 

Geológicas de Aljustrel, Folha 42-D, à escala 1:50 000 e de Portugal - Folhas 7 e 8 

à escala 1:200 000, efectuou-se um enquadramento geológico regional. Foi ainda 
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efectuado um levantamento de campo para confirmar toda a análise das 

referências bibliográficas. 

 

5.2.2 Enquadramento geológico 

A área de intervenção insere-se na unidade morfoestrutural mais antiga do 

território português – o Maciço Antigo ou Hespérico. Este é composto por rochas 

precâmbricas e paleozóicas, que formam o fragmento mais contínuo do soco 

Hercínico da Europa. O forte dobramento e a fracturação que afectam os terrenos 

do Maciço Hespérico, evidenciam a deformação ocorrida durante a orogenia 

hercínica, que é responsável por uma grande parte dos acidentes frágeis e pelas 

direcções de fracturação que cortam a continuidade estrutural das formações que 

afloram na área de estudo. Das 6 zonas geotectónicas em que se subdivide o 

Maciço Hespérico na Península Ibérica, o concelho de Aljustrel enquadra-se na 

Zona Sul Portuguesa (ZSP) – Faixa Piritosa Ibérica (Figura 26). 
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Zona Centro Ibérica 1 Trás-Os-Montes 

2 Douro-Beiras 
3 Bordo Sudoeste 

 
Zona De Ossa Morena 4 Espinho-Tomar-Campo Maior (Faixa Blastomilonítica) 

5 Alter Do Chão-Elvas 
6 Estremoz-Barrancos 
7 Montemor-Ficalho 
8 Maciço De Beja 

 
Zona Sul Portuguesa 9 Antiforma De Pulo Do Lobo 

10 Faixa Piritosa 
11 Sector Sudoeste 

 
Terrenos Alóctones 
 

12 Parautoctone 
13 Morais-Bragança 
14 Vila Nune-Valença 
15 Beja-Acebuches 

 
Orla Ocidental 

 
Orla Algarvia 

Figura 26 – Esquema Tectono-Estratigráfico de Portugal Continental 
 

Localização aproximada da área 

de estudo 
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A Faixa Piritosa Ibérica constitui uma importante província metalogenética que se 

estende desde perto de Sevilha, em Espanha até Grândola, ocupando uma área 

de 230 km de comprimento por 30 km de largura. Esta faixa mineira desenvolveu-

se em estratos do Paleozóico superior, e os depósitos de pirite são do Carbónico 

inferior. Existem muitos depósitos, de dimensões variáveis de sulfuretos 

polimetálicos e um número ainda maior de ocorrências de manganês. A pirite 

continua a ser explorada mas a extracção de manganês praticamente cessou. 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal Folha 7 à escala 1:200 000 

(Serviços Geológicos, 1982-83) a área de estudo abrange a Formação de Mértola 

e o Complexo Vulcano-Sedimentar (Figura 27). 

A Formação de Mértola é a unidade mais antiga do Grupo do Flysch do Baixo 

Alentejo, tratando-se de uma formação turbidítica constituída por grauvaques, 

pelitos e alguns conglomerados intercalados, com todas as características de um 

depósito tipo flysch. Os grauvaques geralmente maciços dispõem-se em bancadas 

que apresentam espessuras centimétricas a métricas. Petrograficamente são 

albito-líticos, com quartzo, albite e fragmentos de rochas, em matriz sericito-

clorítica, por vezes cálcica. Os pelitos associam-se a turbiditos finamente 

estratificados Os conglomerados apresentam calhaus geralmente rolados 

dispersos numa matriz grauvacóide. Na região de Aljustrel o flysch, também 

designado por Culm, foi dividido em 6 unidades litoestratigráficas, tendo por base a 

percentagem relativa de grauvaques e pelitos. A espessura total da Formação de 

Mértola é de cerca de 3.000 m. 

O Complexo Vulcano-Sedimentar é uma unidade estratigráfica bastante 

heterogénea, composta por diversos tipos litológicos e com importantes variações 

laterais de fácies, como é próprio das regiões vulcânicas. Este complexo apresenta 

espessuras entre os 50 e os 200 m, longe dos centros vulcânicos e entre os 500 e 

os 600 m próximo desses centros. É constituído por rochas vulcânicas ácidas 

(essencialmente tufos ácidos de natureza maioritariamente riolítica, com 

granularidades distintas: tufos-brecha, tufos lapilli e tufos mais finos), rochas 

vulcânicas básicas (metabasaltos, metadoleritos e metandesitos), jaspes, chertes 

(rochas muito siliciosas com fractura típica conchoidal), xistos negros, siliciosos, 

borra de vinho, tufitos (também denominada Formação Siliciosa do Paraíso em 

Aljustrel, onde é constituída por jaspes, xistos “borra de vinho”, xistos siliciosos, 

xistos negros e tufitos claros) e xistos argilosos, siltitos, quartzitos e 
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quartzograuvaques (na região de Aljustrel foram definidas duas unidades 

consideradas equivalentes da sequência vulcânica – Formação siliciosa do Seixo e 

Formação de Vale de Água). 

Há tendência para que os depósitos de sulfuretos maciços ocorram nas 

proximidades dos centros vulcânicos. 

De acordo com a Carta Geológica Folha 42-D (Aljustrel), à escala 1:50 000 

(Serviços Geológicos, 1984), identificam-se quatro unidades geológicas, na área 

de estudo (Figura 27): 

 Formação siliciosa de Paraíso: Pertence ao Sub-Culm e é 

constituída por xistos siliciosos a filitos sericíticos, possuindo próximo 

da base grandes e pequenas lentículas de jaspe, cherte, tufitos e 

muito raramente, tufos e ocorrências de manganês. Apresenta uma 

espessura variável de 40 a 50 m. 

 Formação dos Grauvaques de Represa: Nesta formação 

predominam os grauvaques maciços e espessos com intercalações 

xistosas, ou xistos com camadas de grauvaques. Apresenta uma 

espessura de cerca de 450 m. 

 Formação dos Xistos de Mau Ladrão: Trata-se de uma formação 

mista de xistos carbonosos e siltosos frequentemente com níveis finos 

de grauvaques. Apresenta uma espessura de cerca de 400 m. É a 

unidade que predomina na área de estudo (Figura 28). 

 Formação de Grauvaques de Maroiços: Trata-se de uma formação 

constituída por alternâncias de xistos e grauvaques, embora 

predominando os grauvaques. Contém lentículas de conglomerados 

finos. Apresenta uma espessura de cerca de 1.200 m. 
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Figura 27 – Carta Geológica 
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Figura 28 – Aspecto dos afloramentos da Formação dos Xistos de Mau Ladrão na bacia 

hidrográfica da barragem de rejeitados 
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5.2.3 Enquadramento geomorfológico 

Do ponto de vista geomorfológico, a região apresenta um relevo suave, com uma 

densidade de drenagem superficial particularmente associada ao sistema de falhas 

que condicionou a morfologia do próprio substrato hercínico (ver Figuras 29 e 30). 

A bacia hidrográfica dominada pela barragem de rejeitados tem cerca de 3,68 km2 

de área e uma forma ligeiramente alongada. 

A cota mais alta da bacia hidrográfica (242 m) regista-se em Maroiços, a sul de 

Aljustrel. 

O curso de água, a montante da albufeira, é declivoso (3%) e corre num vale 

medianamente encaixado. A jusante o vale é irregular embora apresentando 

características semelhantes. 

 

 

Figura 29 – Aspecto geomorfológico da área de estudo 
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Figura 30 – Outro aspecto geomorfológico da área de estudo 
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5.2.4 Enquadramento tectónico 

5.2.4.1 Paleogeografia e Tectónica 

A área de estudo foi fortemente afectada pela orogenia hercínica. A deformação 

orogénica consistiu em dobramentos, carreamentos e cavalgamentos, fracturação 

e desenvolvimento de clivagem. A primeira fase orogénica foi acompanhada por 

metamorfismo regional, que se expressa pela cristalização de moscovite e clorite 

nos xistos, arenitos e tufos ácidos. 

As dobras do Paleozóico têm orientação compreendida entre WNW e NNW, 

embora na proximidade da falha da Messejana, as dobras estejam rodadas para 

Oeste, devido ao efeito de arraste associada aquela falha. A vergência do 

dobramento é para SW, com dobras geralmente assimétricas ou mesmo invertidas 

e com planos axiais mergulhados para NE. Em Aljustrel a Formação Siliciosa do 

Paraíso foi, muitas vezes expulsa dos núcleos dos sinclinais apertados que 

afectaram as rochas vulcânicas mais competentes. Frequentemente no contacto 

Sub-Culm/Culm na região de Aljustrel desenvolveu-se uma zona de esmagamento 

ou descolamento, devido à desarmonia entre as dobras das duas formações. O 

anticlinório de Aljustrel é constituído por 3 anticlinais principais que não são 

contínuos. 

A complexidade da estrutura da Faixa Piritosa é devida à presença de 

carreamentos que mostram relações variáveis com o dobramento regional. Na 

região de Aljustrel existe o carreamento de Biguina e Aljustrel, que justapõe a 

sequência “Culm”-“Sub-Culm” de Aljustrel ao “Culm” da Messejana; estes 

carreamentos estão dobrados em anticlinório e recortados por cavalgamentos 

tardios (Schermerhorn & Stanton, 1969 Ribeiro & Silva, 1983 in S.G.P., 1984). Em 

Aljustrel as minas de S. João, Moinho e Algares estão localizadas num sinforme de 

plano de carreamento de Aljustrel. O carreamento de Aljustrel está deslocado, de 

cerca de 2,5 km para SW, pela Falha da Messejana. Nas proximidades desta 

falha, o carreamento roda de Norte para Oeste, podendo mesmo atingir direcções 

próximas de WSW. Esta curvatura foi provocada por forte arraste ao longo da 

falha, que funcionou com falha de desligamento esquerdo. 
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Os estratos do Paleozóico estão fortemente afectados igualmente por clivagem 

xistenta. 

Relativamente à fracturação na região de Aljustrel predominam as falhas de 

desligamento direito tardi-orogénicas de orientação NNE. O anticlinório de Aljustrel 

está cortado por três destas falhas principais e muitas secundárias, com 

deslocamentos que podem atingir os 500 m. Ainda próximo de Aljustrel localiza-se 

a grande falha da Messejana que corta e desloca o anticlinório de Aljustrel, 

incluindo os jazigos de pirite. Em ambos os lados da falha de desligamento onde 

se instalou o Dolerito da Messejana ocorrem fracturas irregulares que foram 

também preenchidas por magma dolerítico. Na área de Aljustrel também existe um 

sistema de horsts e grabens associados às falhas normais do Terciário, sendo 

reconhecidos o planalto de Aljustrel-Messejana em rochas paleozóicas, um graben 

profundo e estreito preenchido por sedimentos terciários, situado entre o ramo SE 

do Dolerito da Messejana e o filão dolerítico principal, o horst estreito do Monte do 

Gavião, onde afloram rochas do Paleozóico e o largo graben de Rio de Moinhos. 

 

5.2.4.2 Neotectónica 

A neotectónica corresponde à ciência que estuda os acidentes frágeis com indícios 

de actividade tectónica recente, ou seja, falhas activas que sofreram 

movimentação nos últimos 2 milhões de anos (Ma). Este período é um intervalo 

aceitável para os dados da neotectónica serem adequados à avaliação dos riscos 

geológicos (incluindo o risco sísmico), associados à movimentação dos acidentes 

tectónicos activos. 

O estudo da actividade tectónica ocorrida nos últimos 2 Ma, nomeadamente dos 

movimentos tectónicos associados à reactivação de falhas tardi-hercínicas do 

soco, é sintetizado na Carta Neotectónica de Portugal, através da cartografia das 

principais estruturas geológicas com evidências de movimentação quaternária. 

Segundo esta carta, na área de intervenção e envolvente directa foram 

identificadas falhas activas, com indícios de movimentação recente, 

nomeadamente (Figura 31): 

 O local da barragem situa-se a cerca de 2 km da falha da Messejana e 

a cerca de 20 km da falha de Grândola 
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 O acidente tectónico mais importante nesta área corresponde à 

presença de uma falha, com orientação próxima de N 20 E / subvertical, 

alinhada com o fundo do vale da Ribeira da Água Forte. 

 

 

 

Figura 31 – Carta Neotectónica 
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5.2.4.3 Sismicidade 

O registo histórico de sismicidade para o território continental, apresenta valores 

de intensidade sísmica máxima de grau VI e VII na Escala Internacional, para a 

área de intervenção (concelho de Aljustrel), no período compreendido entre 1901 e 

1972 (Figura 32). Tal facto revela que a área de estudo apresenta um risco 

sísmico de grau mediano a elevado. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP), estabelecido no Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de 

Maio, o qual apresenta um mapa de delimitação das zonas sísmicas do território 

continental, pode-se concluir que o local de implantação do projecto, tal como todo 

o concelho de Aljustrel, se insere na zona sísmica A. Esta zona traduz um 

coeficiente de sismicidade  igual a 1.0, correspondente a um risco sísmico 

elevado, sendo suportada por terrenos de Tipo I – rochas e solos coerentes rijos e 

compactos. 
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Figura 32 – Valores de intensidade sísmica máxima registados para o período entre 1901 

e 1972 
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5.2.5 Enquadramento geotectónico 

De acordo com o reconhecimento geológico-geotécnico efectuado pela Cenorgeo 

em 2007, na área de influência do projecto ocorrem as seguintes unidades: 

 Aterros da barragem: No reconhecimento que foi efectuado, não se 

conseguiu fazer uma diferenciação nítida entre os solos utilizados na 

construção do núcleo e dos maciços estabilizadores. Com efeito os solos 

encontrados são constituídos essencialmente por fragmentos e blocos de 

xistos e grauvaques, de dimensões variadas, entre cerca de 5 e 17 cm de 

diâmetro, envolvidos por solos argilo-siltosos, por vezes com algumas 

passagens mais argilo-arenosas, com cores acastanhadas, alaranjadas e 

esverdeadas. Nas sondagens executadas para o reconhecimento dos solos 

dos maciços estabilizadores, os solos que foram utilizados na execução do 

tapete drenante, construído na base da barragem na zona central de maior 

altura são formados por uma camada de areia de granulometria média, com 

cor acastanhada escura, com cerca de 0,45 m de espessura. Subjacente a 

esta camada foi intersectada uma camada de cascalho de calhaus de 

quartzo subrolados, com Dmáx da ordem de 4,5 cm, com cerca de 1,4 m de 

espessura. Esta camada apresenta alguns sinais de ter sido parcialmente 

contaminada com os solos dos aterros do maciço estabilizador de jusante, 

uma vez que foram encontrados fragmentos de xistos e grauvaques 

sensivelmente na parte intermédia desta camada. Os solos que constituem 

o filtro chaminé são constituídos por areias de granulometria média de 

natureza quartzosa e com cor acastanhada. É de referir, ainda, que foram 

reconhecidos aterros, provavelmente resultantes dos saneamentos 

realizados para a fundação da barragem que são constituídos por blocos e 

fragmentos de rochas xisto-grauvaquicas envolvidas por solos argilo-

siltosos, acastanhados. A dimensão máxima dos blocos observados é da 

ordem de 0,4 m. Esta mancha encontra-se limitada à zona do fundo do 

vale, correspondente muito provavelmente a uma pequena depressão, e 

tem uma espessura entre cerca de 1,4 a 2,7 m. 

 Aluviões: As aluviões encontram-se limitadas ao leito da linha de água, 

preenchendo o fundo do vale e a base das vertentes a jusante do local da 
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barragem. São formadas por solos essencialmente argilo-siltosos, por 

vezes, argilo-arenosos, com alguns calhaus rolados de quartzo, grauvaque 

e xisto, dispersos. A estratificação nesta formação é geralmente irregular e 

mal definida, ocorrendo com frequência passagens laterais e verticais de 

difícil identificação. Por dificuldades de acesso não foi possível reconhecer 

as aluviões, quer na margem esquerda, quer na zona do fundo do vale. 

Esta formação acabou apenas por ser observada na parte terminal das 

duas valas existentes nas margens, com espessuras entre cerca de 0,6 e 

1,2 m, na margem esquerda, e 1,4 e 1,8 m na margem direita Estima-se 

que a espessura máxima destes depósitos aluvionares seja da ordem dos 4 

a 5 m, no fundo do vale. 

 Depósitos de cobertura: Tratam-se de depósitos essencialmente argilo-

siltosos, envolvendo pequenos fragmentos de xistos e grauvaques, com 

alguma matéria orgânica e raízes na parte mais superficial, com cor 

acastanhada. Resultaram da alteração superficial do maciço rochoso 

subjacente, pelo que cobrem grande parte das vertentes do vale, na faixa 

que irá ser ocupada pela construção dos novos aterros para alteamento da 

barragem. Estes depósitos foram reconhecidos em várias sondagens e nas 

valas realizadas em ambas as margens com espessura compreendida 

entre 0,3 e 3,0 m. 

 Formação de Xistos do Mau Ladrão (do Viseano superior): Esta formação é 

constituída por uma alternância de níveis de xistos carbonosos ou siltosos e 

de níveis geralmente mais finos de grauvaques, com cor acinzentada e 

anegrada. Trata-se de um maciço rochoso geralmente bastante compacto e 

resistente, embora se apresente quase sempre muito fracturado até 

profundidade da ordem das duas dezenas de metros. Encontra-se 

geralmente medianamente alterado (W3), embora em zonas localizadas, 

mais fracturadas, se apresente muito alterado a decomposto (W4-5). 

Caracteriza-se por apresentar fracturas geralmente próximas a muito 

próximas (F4-5) e valores de 75%R100% e de 0%RQD70%. Em três 

das sondagens realizadas, foi possível, no entanto, individualizar abaixo 

deste horizonte superficial mais alterado e descomprimido, um outro 
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horizonte, constituído por rochas pouco alteradas (W2), com fracturas 

medianamente afastadas (F3), e com R100% e 70%RQD100%. 

 

5.2.6 Recursos minerais 

5.2.6.1 Recursos minerais metálicos 

Os recursos minerais metálicos existentes nesta região são muito abundantes e 

correspondem a sulfuretos polimetálicos, mineralizações pré-hercínicas, 

associadas ao vulcanismo submarino do Devónico Superior-carbónico Inferior, que 

teve lugar antes da orogénese na Zona Sul Portuguesa. 

Os sulfuretos polimetálicos compreendem os jazigos de pirites da Faixa Piritosa 

Ibérica, conhecidos desde a época pré-romana. Trata-se de concentrações 

estratiformes de sulfuretos polimetálicos, com grande predomínio de pirite, que é 

acompanhada por calcopirite, galena, blenda e quantidades diminutas de outros 

minerais. A pirite é explorada para a extracção do enxofre e a calcopirite, blenda e 

galena, fornecem cobre, zinco e chumbo, respectivamente. Também o ouro e a 

prata podem representar valiosos sub-produtos. 

As mineralizações estão associadas ao vulcanismo félsico, são acompanhadas de 

alterações hidrotermais e ocorrem geralmente junto de centros vulcânicos (S.G.P., 

1984). Podem constituir corpos lenticulares com extensões quilométricas e atingir 

espessuras de várias dezenas de metros, totalizando várias dezenas de milhões 

de toneladas de sulfuretos (idem). 

De acordo com a Base de Dados de Ocorrências Minerais do LNEG (Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia) – SIORMINP (Sistema de Informação de 

Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses) (http://e-

geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx), existem no concelho de Aljustrel 

diversas ocorrências (Quadro 11): 
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Quadro 11 – Ocorrências minerais existentes no concelho de Aljustrel 

OCORRÊNCIA MINERAL SUBSTÂNCIA(S) E/OU METAIS CONCESSÃO 

Algares 
Pirite (FeS2), Cobre (Cu), Chumbo 

(Pb), Zinco (Zn) 
C9 

Cabeço do Moinho, Serra dos Feitais e 
Herdade de Monte Ruas 

Manganês (Mn) 67, 68, 69 

Campo Mineiro de Aljustrel 
Pirite (FeS2), Cobre (Cu), Chumbo 

(Pb), Zinco (Zn) 

3409, 36, 
66, 67, 68, 

69, C9 

Campo Mineiro de Gavião 
Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Zinco (Zn) 

e Pirite (FeS2), 

3602, 3603, 
3604, 3605, 

C14 

Cêrro da Mangancha Manganês (Mn) 85 

Cêrro de Santo Antão, Ermida de Nª Sª do 
Castelo, Currais Velhos e Quintal de 

Manuel Lobo 
Manganês (Mn) --- 

Cerro do Laboreiro Manganês (Mn) --- 

Cêrros da Cabeça do Homem e de 
Malpique 

Manganês (Mn) 65 

Esquilhão do Seixo Manganês (Mn) --- 

Estação 
Zinco (Zn), Chumbo (Pb), Cobre 

(Cu), Prata (Ag), Pirite (FeS2) 
C9 

Faixa Manganesífera do Alentejo Manganês (Mn) --- 

Feitais 
Zinco (Zn), Cobre (Cu), Chumbo 

(Pb), Prata (Ag), Pirite (FeS2) 
3409, 68, 

C9 

Herdade do Louriçal do Pinheiro e Penedão 
do Escalafreixo 

Manganês (Mn) --- 

Herdade do Monte dos Gomes Manganês (Mn) --- 

Herdade do Vale de Calvo, Pedra Coelha e 
Encosta do Cerro do Chaparro do Cabreiro 

Manganês (Mn) 59, 61, 89 

Moínho 
Zinco (Zn), Chumbo (Pb), Prata (Ag), 

Cobre (Cu), Pirite (FeS2) 
C9 

Monte Coirinho Manganês (Mn) 341 

http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=683
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=683
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=683
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=715
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=625
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=625
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=682
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=1844
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=720
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=1843
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=691
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=691
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=681
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=630
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=630
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=1842
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=633
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OCORRÊNCIA MINERAL SUBSTÂNCIA(S) E/OU METAIS CONCESSÃO 

S. João do Deserto 
Pirite (FeS2), Cobre (Cu), Chumbo 

(Pb), Zinco (Zn) 
C9 

Salto e Pinheiros Manganês (Mn) --- 

Vale de Narizes Manganês (Mn) --- 

Zambujeiro do Montinho e Herdade da 
Barrinha 

Manganês (Mn) 79 

Fonte: http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx 

 

Aljustrel é um concelho mineiro à escala mundial, pois a área Aljustrel-Gavião, com 

dimensões de 6 x 2 km, tinha inicialmente pelo menos 250 milhões de ton de 

reservas (Carvalho et al., 1976 in S.G.P., 1987). Uma vez que as reservas em toda 

a faixa piritosa ibérica chegam aos 800 milhões de ton, e metade pertencem a 

Portugal, pode-se concluir que Aljustrel têm grandes potencialidades como área 

mineira, mesmo após muitos anos de extracção, exactamente por ainda possuir 

reservas significativas. 

Os depósitos de pirite de Aljustrel ocorrem perto do topo da Formação Vulcânica 

de Aljustrel, sendo reconhecidas 6 massas principais mineralizadas e algumas 

outras de menores dimensões, as quais estão dispostas em duas zonas ou 

alinhamentos. O primeiro alinhamento corresponde ao flanco normal do anticlinal 

setentrional, e inclui os jazigos de Feitais e Estação. Estes dois jazigos formavam 

originalmente uma massa única de grandes dimensões (60 m de espessura e com 

mais de 100 milhões de toneladas de reservas), que foi segmentada e deslocada 

pela falha da Represa. Feitais está em exploração subterrânea e o jazigo de 

estação está em fase de reconhecimento. O segundo alinhamento ao longo do 

anticlinal meridional, compreende de leste para Oestes, os jazigos de Algares, 

Moinho, S. João de Deserto e, a Oeste da Falha da Messejana, o jazigo do 

Gavião. Estes depósitos ocorrem em leitos estratiformes e lenticulares em ambos 

os flancos de um sinclinal apertado, e estendem-se por cerca de 4,25 km, 

paralelamente à estrutura tectónica. O jazigo de Algares está exausto, os do 

Moinho e S. João são minas subterrâneas em actividade, e o de Gavião está ainda 

por explorar. O jazigo do Moinho, formado por três horizontes empacotados, tem 

http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=1841
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=719
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=690
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=627
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx?Type=&ID=627
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx
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dimensões colossais (1.100 m de comprimento, 100 m de espessura, sendo a sua 

extensão em profundidade desconhecida). 

 

5.2.6.2 Recursos minerais não metálicos 

De acordo com a Base de Dados de Pedreiras do LNEG (http://e-

geo.ineti.pt/bds/pedreiras), existem no concelho de Aljustrel 6 pedreiras 

predominantemente da formação geológica dos Xistos e grauvaques do 

Carbónico: 

 Algares n.º 1 (453) – Xistos – Activa (licenciada por DGGM em 05-02-

1974; explorador Pirites Alentejanas) – Freguesia: Aljustrel. 

 S. João n.º 4 (2396) – Xistos – Activa (licenciada por DGGM em 05-

02-1974; explorador Pirites Alentejanas) – Freguesia: Aljustrel. 

 Chaiças (3231) – Dioritos – Com baixa exploração desde 17-03-1988 

(licenciada por DGGM em 25-04-1967; explorador Direcção de Estradas do 

Distrito de Beja) – Freguesia: Ervidel. 

 Algares n.º 2 (452) – Xistos – Com baixa exploração desde 28-07-

1973 (licenciada por DGGM; explorador Minas d’ Aljustrel, S.A.) – Freguesia: 

Aljustrel. 

 S. João (454) – Xistos – Com baixa exploração desde 28-07-1973 

(licenciada por DGGM; explorador Minas d’ Aljustrel, S.A.) – Freguesia: 

Aljustrel. 

 S. João n.º 2 (2212) – Xistos – Com baixa exploração desde 28-07-

1973 (licenciada por DGGM; explorador Minas d’ Aljustrel, S.A.) – Freguesia: 

Aljustrel. 

Salienta-se que nenhuma destas pedreiras se localiza na área de influência do 

projecto ou na área de estudo, embora algumas se localizem nas suas 

proximidades. 

http://e-geo.ineti.pt/bds/pedreiras
http://e-geo.ineti.pt/bds/pedreiras
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5.3 Solos e Capacidade de Uso do Solo 

5.3.1 Introdução 

A identificação da(s) principal(ais) unidade(s) pedológica(s) presente(s) na área de 

estudo, bem como a respectiva capacidade de uso e aptidão, foi elaborada com 

base na Carta de Solos e de Capacidade de Uso do Solo de Portugal à escala 

1:50.000 editada pelo SROA (Serviço Nacional de Reconhecimento e de 

Ordenamento Agrário), identificando-se as manchas de solos existentes na área 

de estudo e envolvente directa, bem como a capacidade de uso das mesmas. 

A metodologia seguida para a caracterização e análise dos solos presentes na 

área de intervenção baseou-se na pesquisa cartográfica e bibliográfica, de todos 

os elementos considerados de alguma forma relevantes para a definição deste 

descritor. Por outro lado, foi efectuado um reconhecimento de campo, com o 

objectivo de melhor compreender as características dos solos que afloram na área 

de intervenção. 

Assim, no âmbito deste descritor classificou-se o solo presente na área de 

intervenção, relativamente ao/à: 

 Tipo de solo; 

 Capacidade de uso do solo; 

 Uso actual dos solos. 

 

5.3.2 Tipo de Solos 

A génese de um solo é determinada pelos processos a que foram sujeitos (físicos 

ou químicos), pelos factores de formação do solo (material de origem, clima, 

relevo, organismos, tempo e homem), pelos processos pedogenéticos envolvidos 

na diferenciação de solos e pela relação solo/condições ambiente. A influência 

destes factores leva a que surjam unidades pedológicas diversas. 

O tipo de solos está relacionado com as características físicas do solo, 

nomeadamente com a formação dos seus horizontes pedológicos e com as 

características desses mesmos horizontes. 

A área de estudo correspondente à bacia hidrográfica da barragem de rejeitados 

abrange manchas de solos pouco diversificadas. Descrevem-se seguidamente as 
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unidades pedológicas constantes na área de estudo, utilizando a nomenclatura 

constante da Carta dos Solos de Portugal (Figura 33): 

 Ex - Litossolos dos Climas Sub-húmidos e Semi-áridos de Xistos ou 

Grauvaques 

Esta unidade pertence à ordem dos solos Incipientes e compreende solos não 

evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente 

reduzidos ao material originário. Deste modo os solos têm espessura efectiva 

muito reduzida, sendo a camada superficial constituída por material originário 

(rocha mãe) não consolidado, apresentando baixos teores de matéria orgânica e 

fraco potencial de uso agrícola (Figura 34). 

O horizonte superficial é um Cp, podendo haver um Ap de espessura reduzida, 

quando existe uma pequena acumulação de matéria orgânica. Os litossolos são 

solos incipentes que derivam de rochas consolidadas, de espessura efectiva 

normalmente inferior a 10 cm. Encontram-se predominantemente em áreas 

sujeitas a erosão acelerada ou a erosão geológica recente.  

 Px - Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários Normais 

de Xistos ou Grauvaques 

Os solos desta unidade pertencem à ordem dos solos Argiluviados Pouco 

Insaturados, os quais são solos evoluídos de perfil A B C, em que o grau de 

saturação do horizonte B é superior a 35% e que aumenta, ou pelo menos não 

diminui, com a profundidade e nos horizontes subjacentes. Os Solos 

Mediterrâneos Pardos são uma das subordens dos Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados, de cores pardacentas nos horizontes A e B, que se desenvolvem em 

climas com características mediterrâneas. 

A textura das camadas superficiais destes solos é geralmente ligeira ou mediana. 

No horizonte B a % de argila aumenta muito. O teor orgânico é baixo a mediano 

(em solos não sujeitos à cultura agrícola) e decresce rapidamente em 

profundidade. 

 Pb - Solos Hidromórficos sem horizonte eluvial, Para-Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados de xistos ou grauvaques ou materiais 

de ambos 

Os Solos Hidromórficos são solos sujeitos a encharcamento temporário ou 

permanente que provoca intensos fenómenos de redução em todo ou em parte do 
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seu perfil. Os solos hidromórficos sem horizonte eluvial são solos em que não se 

observa um evidente horizonte A2. 

 Arx – Afloramentos rochosos de xistos ou grauvaques 

 

No Quadro 12 enunciam-se de forma sintética as unidades pedológicas de solos 

presentes na área de estudo, juntamente com as categorias taxonómicas 

correspondentes. Salienta-se que na área de estudo existem associações de 

solos, designadamente Px + Pb. 

 

 

Figura 34 – Litossolos de xistos ou grauvaques presentes na área de estudo 
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Figura 33 – Carta de Solos 
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Quadro 12 – Principais classes de solos presentes na área de estudo e definição das 

categorias taxonómicas de cada classe 

 ORDEM SUBORDEM GRUPO SUBGRUPO FAMÍLIA 

Ex 
Solos 

Incipientes 
Litossolos 

Litossolos dos Climas 
sub-húmidos e 

Semiáridos 
- 

de xistos e 
grauvaques 

Px 

Solos 
Argiluviados 

Pouco 
Insaturados 

Solos 
Mediterrâneos 

Pardos 

Solos Mediterrâneos 

Pardos Não Calcários 
Normais 

de xistos e 
grauvaques 

Pb 
Solos 

Hidromórficos 
Sem horizonte 

eluvial 
- 

Para-Solos 
Arigiluviados 

Pouco 
Insaturados 

de xistos ou 
grauvaques ou 

materiais de 
ambos 

 

Estas três unidades pedológicas representam a totalidade dos solos presentes na 

área de estudo. 

Os Solos Ex (Litossolos de Xistos ou Grauvaques) apresentam um ou dois 

horizontes que deverão ser em tudo semelhantes aos que estão presentes na área 

de estudo (Cardoso, 1965): 

Não apresentam horizontes genéticos definidos, estando limitados a um perfil 

C R, mas podendo nalguns casos definir-se um horizonte A1 ou Ap 

incipiente, de baixo teor orgânico, já povoado de microrganismos, onde é 

maior a abundância de raízes. Contém, em regra, apreciável proporção de 

fragmentos da rocha-mãe que podem apresentar uma certa meteorização 

(ver Figura 34). Tratam-se de solos morfologicamente muito simples, com 

uma textura ligeira ou mediana, dependendo muito da rocha-mãe e do grau 

de meteorização atingido. Normalmente existe uma percentagem apreciável 

de elementos grosseiros. São quase sempre pobres em matéria orgânica, 

quer em percentagem quer em quantitativo por hectare, dada a sua diminuta 

espessura. 
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Os Solos Px (Solos Mediterrâneos Pardos de Xistos ou Grauvaques) apresentam 

três horizontes que deverão ser em tudo semelhantes aos que estão presentes na 

área de estudo (Cardoso, 1965): 

Horizonte A1, com 15 a 25 cm; pardo ou castanho, nalguns casos pardo-

amarelado; em geral franco, frequentemente com apreciável percentagem 

de limo; estrutura granulosa ou grumosa fina a moderada fraca; friável; pH 

5,5 a 6,0. 

Transição gradual para: 

Horizonte B, 10 a 30 cm; pardo ou pardo-amarelado; franco a franco-

argiloso; estrutura anisoforme angulosa média moderada; notam-se 

películas de argila nas faces dos agregados; friável a firme; pH 5,5 a 6,5. 

 Transição gradual para: 

Horizonte C, material originário: mistura de material terroso com 

fragmentos de rocha, em transição para a tocha-mãe, que é um xisto 

argiloso, um xisto cristaolofílico não básico ou um grauvaque. 

 

Os Solos Pb (Solos Hidromórficos sem Horizonte Eluvial de xistos ou grauvaques 

ou materiais de ambos) apresentam três horizontes que deverão ser em tudo 

semelhantes aos que estão presentes na área de estudo (Cardoso, 1965): 

Horizonte A1, 15 a 30 cm; pardo-pálido ou pardo acinzentado; franco ou 

franco-argiloso; com estrutura anisoforme subangulosa grosseira ou muito 

grosseira fraca ou moderada composta de granulosa fina fraca; friável ou 

firme; pH 6,0 a 7,0. 

Transição gradual para: 

Horizonte Bg, 10 a 50 cm; pardo-acincentado ou cinzento-oliváceo com 

pontuações ferruginosas; franco-argiloso ou argiloso; com estrutura 

anisoforme subangulosa média fraca a maciça; firme e muito rijo; pH 6,0 a 

7,5. 

 Transição gradual para: 

Horizonte C, Cg, material originário: mistura de material terroso com 

fragmentos de rocha em transição para a tocha-mãe, que é um xisto 

argiloso ou um grauvaque ou materiais dele provenientes, em geral 

acumulados por coluviação. 
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5.3.3 Capacidade de Uso do Solo 

A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial que os solos apresentam 

face às possíveis utilizações humanas, tendo por base de comparação a 

agricultura e, encontrando-se desta forma bastante dependente das características 

dos horizontes superficiais do solo. 

Relativamente à capacidade de uso do solo, a sistematização normalmente 

utilizada consiste numa organização dos solos em classes de A a E, em função da 

sua utilização agrícola ou florestal (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Classes de capacidade de uso do solo  

CLASSES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

A 

Poucas ou nenhumas limitações 

Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

Susceptível de utilização agrícola intensiva 

B 

Limitações moderadas 

Riscos de erosão no máximo moderados 

Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 

Limitações acentuadas 

Riscos de erosão no máximo elevados 

Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

Limitações severas 

Riscos de erosão elevados a muito elevados 

Não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 

Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e 
exploração florestal 

E 

Limitações muito severas 

Riscos de erosão muito elevados 

Não susceptível de utilização agrícola 

Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal 

Ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de protecção ou 
recuperação 

Ou não susceptível de qualquer utilização 

Fonte: http://www.idrha.min-agricultura.pt/cartografia/notaexplisolo.html 

 

http://www.idrha.min-agricultura.pt/cartografia/notaexplisolo.html
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As suas sub-classes são: 

 e - erosão e escoamento superficial; 

 h - excesso de água; 

 s - limitações do solo na zona radicular. 

Como solos de utilização agrícola consideram-se os apropriados a: 

 Culturas intensivas; 

 Culturas moderadamente intensivas; 

 Culturas pouco intensivas. 

 Como solos de utilização não agrícola (florestal) consideram-se os 

adaptados a: 

 Pastagens permanentes; 

 Exploração de matas; 

 Exploração florestal com poucas restrições; 

 Exploração florestal com muitas restrições; 

 Vegetação natural de protecção ou recuperação. 

A classificação do SROA considera 5 classes de capacidade de uso (A, B, C, D e 

E), em que os solos das 3 primeiras classes (A, B e C) são susceptíveis de 

utilização agrícola ou outra, e os solos das classes restantes (D e E) não são 

normalmente, susceptíveis de utilização agrícola.  

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo n.os 529 e 538, à escala 

1:25 000 (Figura 35), a grande maioria da área de estudo encontra-se inserida na 

classe de capacidade de uso do solo mais limitativa – E, mais concretamente na 

subclasse Ee (com limitações resultantes da erosão e escoamento superficial). 

Existem ainda áreas de solos com capacidade de uso D, mais concretamente 

subclasses De e Ds (com limitações resultantes da erosão e escoamento 

superficial e com limitações na zona radicular). Estas classes (D e E) não são 

susceptíveis de utilização agrícola pois para além de terem uma capacidade de 

uso do solo reduzida, tem fortes limitação ao nível da erosão e do escoamento 

superficial. Existe também uma área muito reduzida de solos que se inserem nas 

subclasses Ch+Ds. Os solos de classe C já se tratam de solos susceptíveis de 

utilização agrícola, embora com limitações resultantes do excesso de água. 
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Figura 35 – Carta de Capacidade de Uso do Solo 
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5.3.4 Uso actual do Solo 

Em Avaliação de Impactes Ambientais, o uso do solo é analisado segundo a sua 

vertente actual, sendo o uso do solo traduzido pela ocupação actual do território, 

ou seja pela utilização humana a que o solo está sujeito no momento presente. 

De acordo com o Plano de Ordenamento Municipal de Aljustrel, a área de estudo 

encontra-se classificada como área para indústria extractiva e também Reserva 

Ecológica Nacional (REN). 

A área de influência do projecto (área a alagar) abrange quase exclusivamente a 

área destinada a indústria extractiva, sem quaisquer limitações ao nível do uso do 

solo. A área de estudo (correspondente á bacia hidrográfica da barragem de 

rejeitados), já abrange REN, que possui uma série de restrições ao nível do uso do 

solo, no entanto, não se prevê qualquer utilização deste solo. 

O actual uso do solo da área de estudo compreende uma zona essencialmente 

agrícola com culturas anuais de sequeiro. 

 

5.4 Recursos Hídricos 

5.4.1 Recursos Hídricos Superficiais 

5.4.1.1 Introdução 

A água é um elemento essencial ao Homem, bem como para o normal 

funcionamento dos ecossistemas. A degradação da qualidade e disponibilidade 

deste recurso natural, introduzida pela actividade humana, deve-se à sua utilização 

como meio receptor de efluentes residuais urbanos e à introdução de estruturas 

artificiais. Estas acções condicionam o seu ciclo natural e provocam efeitos 

nefastos sobre o ambiente e o equilíbrio destes sistemas, afectando em última 

consequência o próprio Homem. 

Este cenário de gestão não se enquadra numa perspectiva que se pretende de 

sustentabilidade, urgindo inverter esta tendência através do estudo atempado dos 

impactes decorrentes dos usos pretendidos, de modo definir as soluções mais 
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favoráveis e as medidas preventivas necessárias e minimizadoras dos eventuais 

efeitos negativos. 

O presente sub-capítulo tem como objectivo descrever o sistema hidrológico em 

que a área de estudo se insere, identificar os usos actuais ou potenciais do recurso 

água, em suma fazer uma breve descrição dos principais aspectos quantitativos 

dos recursos hídricos superficiais, com vista à caracterização da hidrologia da área 

de estudo. 

A metodologia adoptada para a caracterização dos recursos hídricos superficiais 

baseou-se, sobretudo, em dados bibliográficos existentes no Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio Sado e em dados recolhidos no Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). Foi igualmente, complementada com o 

respectivo levantamento de campo. 

A área de estudo insere-se na Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 

(ARH do Alentejo), que integra as Regiões Hidrográficas do Sado e Mira (RH6) e 

do Guadiana (RH7). A área de estudo insere-se mais concretamente na bacia 

hidrográfica do rio Sado, na sub-bacia hidrográfica da Ribeira do Roxo. 

 

5.4.1.2 Enquadramento ao nível da bacia hidrográfica 

A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Sado, maior bacia 

inteiramente portuguesa, que possui uma área de 7.629 km2. 

O rio Sado nasce na serra da Vigia, a 230 m de altitude, e desenvolve-se ao longo 

de 180 km até à foz, no oceano Atlântico, junto a Setúbal. Num primeiro troço, 

entre a nascente e a confluência com a ribeira de Odivelas, o rio corre na direcção 

S-N, flectindo depois para NW, direcção que segue até à sua foz. O Sado pode ser 

considerado como exemplo de um rio de planície, uma vez que, mais de metade 

do seu percurso (95 km) se situa abaixo dos 50 m de altitude. O declive médio do 

rio é de 1,5°/ºº. O perfil longitudinal do rio apresenta dois troços distintos. O troço 

de montante, com cerca de 100 km de comprimento, apresenta um declive 

bastante mais acentuado que o troço de jusante, onde se verifica um alargamento 

do rio, formando a partir da confluência com a ribeira de S. Martinho um complexo 

estuário com cerca de 100 km2 de área. A bacia do Sado é limitada a norte pela 

bacia do Tejo, a este pela bacia do Guadiana, a sul pela bacia do Mira e a oeste 
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por uma faixa costeira drenando directamente para o mar. A bacia apresenta uma 

orientação geral sul-norte, com largura ligeiramente inferior ao comprimento. 

A rede hidrográfica apresenta uma disposição bem adaptada às formas da bacia. 

Os seus principais afluentes, na margem direita e no sentido jusante-montante, 

são as ribeiras da Marateca, S. Martinho, Alcáçovas, Xarrama, Odivelas e Roxo. 

Na margem esquerda e segundo a mesma orientação, destacam-se as ribeiras de 

Grândola, Corona e Campilhas. 

A nível local a área de estudo insere-se na sub-bacia hidrográfica da ribeira do 

Roxo que apresenta uma área total de 689,1 km2 e um código segundo a 

classificação decimal dos cursos de água de 622.70. A ribeira do Roxo é um 

afluente da margem direita do rio Sado, que nasce nas proximidades de Beja e 

apresenta um comprimento total de cerca de 50 km. Nesta ribeira foi construída a 

barragem do Roxo, que tem uma área inundada de 1.378 ha e uma capacidade útil 

de 895 hm3. 

Quanto ao tipo de escoamento pode-se dizer que é endorreíco, visto que esta 

ribeira apresenta uma bacia de drenagem que escoa para o rio Sado, isto é para o 

interior dos continentes. 

Quanto à constância de escoamento, verifica-se que à excepção da ribeira do 

Roxo (linha de água principal ou de 1.ª ordem), a maioria das linhas de água da 

bacia apresentam um regime temporário (consistindo num canal seco durante a 

maior parte do ano e comportando fluxo de água durante e imediatamente após os 

períodos de precipitação), com caudais muito baixos ou mesmo nulos nos meses 

mais secos do ano. 

A nível local a área de estudo corresponde à bacia hidrográfica da barragem de 

rejeitados, a qual tem cerca de 3,68 km2 de área e uma forma ligeiramente 

alongada (Figura 36 e Quadro 14), a linha de água principal têm a designação de 

Barranco do Morgado. A cota mais alta da bacia hidrográfica (242 m) regista-se em 

Maroiços, a Sul de Aljustrel. O curso de água, a montante da albufeira (barranco 

do Morgado), é declivoso (3%) e corre num vale medianamente encaixado. A 

jusante o vale é irregular embora apresentando características semelhantes. 

O Barranco do Morgado é um afluente da margem direita do Barranco do Farrobo 

ou de Rio de Moinhos, que por sua vez constitui um afluente da margem esquerda 

da Ribeira do Roxo (Figura 37). 
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Figura 36 – Bacia hidrográfica do aterro de rejeitados da mina da ALMINA 
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Na área de estudo estão presentes várias linhas de água, de carácter temporário 

ou efémero, ou seja só apresentam escoamento durante e imediatamente a seguir 

a épocas chuvosas (ver Figura 36). Estas linhas de água dispõem-se no terreno 

com um padrão de drenagem dendrítico, que acompanha a fracturação típica que 

ocorre na região. 

 

Quadro 14 – Características da bacia hidrográfica da barragem dos rejeitados  

DESIGNAÇÃO VALOR 

 i (m/km) Declive m/km, entre 10 e 85% de L 28,55 

i (m/m) Declive médio da linha de água principal 0,03 

L (km) Comprimento do curso de água  3,54 

A (km2) Área da bacia 3,68 

dH (km) Diferença de cotas entre as extremidades da linha de água principal 0,101 

H (m) altura da bacia (m) 110 

P (m) Perímetro da bacia  88089 

Kc Índice de compacidade de gravelius 1,30 

Kf Factor de forma 0,29 
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Figura 37 – Aspecto do Barranco do Morgado, junto à descarga das minas da ALMINA 
 

Salienta-se que na envolvente da área de estudo existem 2 albufeiras de grandes 

dimensões: albufeira do Roxo (a 10 km) e albufeira de Nossa Senhora da Hora (a 

16 km). Próximo da área de estudo existe a albufeira da Barragem de Água 

Industrial (BAI) (Figura 38), propriedade da ALMINA e cuja água é utilizada no 

processo industrial e também a albufeira da barragem de Monte Ruas. Dentro da 

área de estudo (bacia hidrográfica da barragem de rejeitados) existe ainda uma 

albufeira da barragem da Manteirinha, que, contrariamente ao referido na Licença 

Ambiental, não irá ficar integrada no aterro de rejeitados com o presente 

alteamento (Figura 39). 
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Figura 38 – Aspecto da albufeira da barragem de água industrial 

 

 

 

Figura 39 – Aspecto da albufeira da barragem da Manteirinha 
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5.4.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

5.4.2.1 Metodologia 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos baseou-se na informação 

constante do “Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo” (ERHSA), 

da “Actualização do Inventário de Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, 

que é disponibilizado na página electrónica do Instituto da Água (INAG), relativa ao 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e, no estudo 

“Sistemas Aquíferos de Portugal” (Almeida et al., 2000), tendo sido 

complementada com um reconhecimento geral do terreno. 

Apresenta-se, de seguida, uma breve descrição dos principais aspectos 

quantitativos dos recursos hídricos subterrâneos, com vista à caracterização da 

hidrogeologia da área de estudo. 

 

5.4.2.2 Caracterização do sistema aquífero 

O tipo de formações presentes na região em estudo não permite o 

desenvolvimento de áreas com grande interesse hidrogeológico, pelo que o 

projecto se integra num contexto hidrogeológico que não abrange nenhum dos 

sistemas aquíferos de importância regional identificados em Portugal, 

enquadrando-se no Sistema Aquífero designado por A0 – Maciço Antigo 

Indiferenciado. 

O Maçico Antigo é constituído essencialmente por rochas eruptivas e 

metassedimentares, litologias habitualmente designadas pelos hidrogeólogos por 

rochas cristalinas ou rochas duras, ou ainda por rochas fracturadas ou fissuradas. 

Em termos gerais, podem-se considerar como materiais com escassa aptidão 

hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. 

Dentro do maciço antigo indiferenciado a área de estudo localiza-se na ZSP (Zona 

Sul Portuguesa), na faixa piritosa ibérica a qual é constituída fundamentalmente 

por xistos e grauvaques. Nestas formações a circulação é na maioria dos casos 

relativamente superficial, condicionada pela espessura da camada de alteração e 

pela rede de fracturas resultantes da descompressão dos maciços. Os xistos 

apresentam um caudal médio de 1,5 l/s (Almeida et al., 2000). 
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Os recursos hídricos subterrâneos associados às formações da Zona Sul 

Portuguesa são escassos, o que se deve por um lado, à fraca aptidão 

hidrogeológica dos materiais que a constituem e, por outro, ao facto de grande 

parte da área abrangida por esta zona apresentar uma pluviosidade bastante 

fraca; isto para além do que nos poucos furos de sondagem em que há sucesso a 

água captada é muito mineralizada, logo imprópria, quer para consumo humano, 

quer para regadio. Os recursos hídricos subterrâneos médios situam-se entre 1 

L/s.km2 e cerca de 3 L/s.km2. 

No que respeita à faixa piritosa (Almeida et al., 2000) pode-se referir o seguinte: 

 Caudais - a produtividade dos furos verticais nos xistos e grauvaques 

apresenta uma média de 1,1 L/s, apresentando um valor mínimo de 0,05 

L/s e um máximo de 6 L/s, no entanto apenas 25% dos furos apresentam 

caudais superiores a 1,4 L/s e menos de 50% ultrapassam 1 L/s. 

 Transmissividade – os valores típicos de transmissividade oscilam entre 1,1 

m2/dia e 6,7 m2/dia, sendo a mediana de 2,7 m2/dia. 

 

5.4.2.3 Caracterização piezométrica/hidrodinâmica das captações localizadas na envolvente 

No âmbito da caracterização hidrogeológica da área de influência do projecto foi 

contactada a ARH-Alentejo e a Câmara Municipal de Aljustrel, no sentido de estas 

entidades disponibilizarem informação de carácter hidrogeológico das captações 

de água subterrânea localizadas na área de estudo e envolvente directa (freguesia 

de Aljustrel). No entanto, a ARH-Alentejo não respondeu atempadamente ao 

pedido, pelo que a caracterização hidrodinâmica das águas subterrâneas foi feita 

com base nos dados disponibilizados pela CM Aljustrel, com base na rede de 

monitorização de águas subterrâneas da ALMINA e com base no levantamento de 

campo efectuado na bacia hidrográfica da Barragem de Rejeitados. 

Salienta-se que no levantamento de campo foram identificadas 7 captações de 

água subterrânea na área de estudo. 

Desta forma foram identificados 4 furos, 5 poços, 1 nascente e 6 piezómetros, 

cujas características e fotos se apresentam no quadro seguinte e cuja localização 

se apresenta na Figura 40. 
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Quadro 15 – Características das captações existentes na área de estudo 

LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Monte da Manteira Furo principal 196.310,7 99.103,2 - - 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Monte da Manteira Poço 196.312,9 99.081,1 3-4 1-1,5 

 

Monte da Manteira Tanque 196.277,6 99.085,5 - - 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Monte da Manteira Furo A 196.145,1 99.112,1 - - 

 

Monte da Manteira Furo B 196.012,6 99.129,7  - 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Monte da Manteira Furo C 195.838,1 99.310,8 - - 

 

Monte da Fonte 
Coberta 

Poço 195.793,9 99.010,4 1 <1 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Monte da Fonte 
Coberta 

Nascente 195.979,4 98.787,4 - 0 

 

Poço Rio de Moinhos Poço 192 839,9 102 468,0 1 2,6 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Poço Brás da Gama Poço 193 553,3 101 551,0 2 2,43 

 

Poço Monte do 
Morgado 

Poço 194 809,2 100 857,8 2 7,41 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Base do Dique da BE 
(F8) 

Piezómetro 195 275,2 101 019,5 - 4,19 

 

Jusante da BELI (F6) Piezómetro 195 214,5 101 201,0 - 2,72 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Piezómetro F Piezómetro 196 242,3 100 024,7 - 2,96 

 

Piezómetro G Piezómetro 195 905,4 99 519,4 - 4,16 
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LOCALIZAÇÃO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

COORDENADAS 
DIÂMETRO 

(EM METROS) 

PROFUNDIDADE DO 

NÍVEL DE ÁGUA 

(EM METROS) 

FOTOGRAFIA 
M (M) P (M) 

Piezómetro H Piezómetro 195 049,7 101 091,0 - 2 

 

Piezómetro I Piezómetro 195 049,7 101 284,0 - 3,22 
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Figura 40 – Localização das captações de água subterrânea inventariadas na área de estudo 
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Segundo informações da CM de Aljustrel o furo principal da Manteira tem uma 

profundidade de 30 m, foi construído em 1974 e possui uma bomba submersível 

com 15 Kw de potência e um caudal de extracção de 9 m3/h. Não são efectuadas 

análises à água deste furo e o mesmo é utilizado para rega. Este furo tem um poço 

associado, bem como um reservatório de água (tanque). Existem ainda mais 3 

furos na propriedade do Monte da Manteira (Furo A, Furo B e Furo C), um dos 

quais tem ligação ao furo principal. 

Na envolvente existem ainda várias captações de água subterrânea, 

designadamente poços e furos, não se dispondo, no entanto de dados 

quantitativos destas captações. 

 

5.4.2.4 Caracterização piezométrica das estações de monitorização de água subterrânea da 

mina 

A ALMINA, S.A. de acordo com a sua Licença Ambiental (LA n.º 63/2008) efectua 

a monitorização das águas subterrâneas sob influência da BE, BAC e BM, de 

acordo com uma frequência de monitorização mensal, no que diz respeito ao nível 

piezométrico. A localização destes pontos em planta pode ser visualizada no 

Desenho 3 do Anexo III. 

No Quadro 16 apresenta-se a cota piezométrica dos pontos de monitorização de 

águas subterrâneas no ano de 2009 e na Figura 41 a evolução do nível 

piezométrico ao longo do ano. 

Salienta-se que os 3 poços monitorizados apresentam profundidades do nível de 

água muito superficiais. 
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Quadro 16 – Nível piezométrico das estações de monitorização de águas subterrâneas 

DESIGNAÇÃO DO PONTO DE 

MONITORIZAÇÃO 

DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

COTA 

Z 

(M) 

COTA DE 

FUNDO -Z 

(M) 

COORDENADAS MILITARES 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

M P 

Poço Rio de Moinhos 94,3 89,10 192 839,9 102 468,0 91,44 92,2 91,9 92,3 92,24 92,15 92,15 91,05 90,85 90,72 91,6 91,8 91,70 

Poço Monte Brás da Gama 101,9 94,70 193 553,3 101 551,0 98,67 99,9 100,04 100,4 100,2 100,05 100,05 99,03 98,7 98,64 98,98 99,02 99,47 

Poço Monte do Morgado 142,3 132,40 194 809,2 100 857,8 133,40 133 132,4 132,4 132,4 134,54 134,54 136,08 136,55 137,33 137,98 138 134,89 

Base do Dique da BE 128,9 121,65 195 275,2 101 019,5 125,53 125,07 124,6 124,42 124,9 124,9 124,4 124,32 124,4 124,7 124,63 124,7 124,71 

Jusante da BELI 127,9 120,80 195 214,5 101 201,0 126,65 126,65 126,1 126,06 126,03 126,03 125,95 123,5 121,42 123,32 125,22 125,24 125,18 

Piezómetro F 162,9 146,41 196 242,3 100 024,7 161,31 161,02 160,65 160,28 160,1 159,82 159,54 159,4 159,29 159,28 159,28 159,3 159,94 

Piezómetro G 165,1 157,13 195 905,4 99 519,4 161,38 160,49 160,88 160,72 160,65 160,52 160,32 160,32 160,52 160,63 162,42 162,43 160,94 

Piezómetro H 125,9 83,39 195 049,7 101 091,0 124,6 124,6 124,17 124,08 124,12 124,12 123,86 123,29 123,23 123,5 123,62 123,65 123,90 

Piezómetro I 120,3 92,10 195 049,7 101 284,0 118,07 118,12 118,09 118,08 118,02 117,94 118,04 117,23 116,99 117,18 113,4 113,8 117,08 
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 Figura 41 – Visualização do nível piezométrico nas estações de monitorização de água superficial 
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De acordo com sondagens de prospeção geológico-geotécnicas e de pesquisa 

hidrogeológica efectuadas em 1990 na envolvente às barragens de rejeitados e de 

Água Clara (Nunes et al., 1995), pode-se concluir o seguinte: 

 Nas encostas a superfície piezométrica acompanha, de um modo geral, a 

superfície topográfica, à profundidade média de 12 m na margem direita, e 

de 7 m na margem esquerda na Barragem de rejeitados; na barragem de 

Águas Claras a profundidade do nível de água oscila entre os 13 e os 15 m 

na margem esquerda, e 1 e 2,5 m na margem direita; 

 No vale a superfície piezométrica situa-se à profundidade aproximada de 

1,5 m na barragem de rejeitados e de menos de 1 m na barragem de Águas 

Claras; 

 O fluxo orientar-se-á das encostas para o talvegue do vale e de montante 

para jusante. A velocidade de circulação da água subterrânea na zona do 

vale será muito reduzida devido ao baixo gradiente, cerca de 0,001e 

também devido à reduzida permeabilidade; 

 O modelo hidrogeoólogico é constituído por um aquífero superficial 

correspondente à zona decomposta do maciço e aos depósitos colu-

aluvionares e cuja possança poderá oscilar entre os 2 e os 5 m. Este trata-

se de um aquífero com permeabilidade por porosidade e, litologicamente 

constituído por materiais silto-argilosos, por vezes com seixo e calhaus. As 

permeabilidade horizontais são reduzidas, oscilando entre 10-4 e 10-6 cm/s, 

o que leva a considerar este aquífero como aquitardo. Subjacente a este 

aquitardo existe um aquífero em meio fracturado litologicamente constituído 

por xistos e grauvaques recortados por fracturas várias; este aquífero 

apresenta permeabilidades entre 10-6 a 10-3; 

 

5.4.2.5 Vulnerabilidade à poluição 

Em condições naturais as águas subterrâneas apresentam uma composição físico-

química e uma qualidade que reflectem as formações geológicas em que circulam. 

A degradação da qualidade da água é na maior parte dos casos o reflexo do tipo 

de actividades que são desenvolvidas na área de influência dos níveis aquíferos, 

sendo alteradas as características primárias da água pela circulação de 
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substâncias em profundidade. A poluição externa resulta do processo natural de 

infiltração de substâncias acumuladas nos solos que posteriormente são lixiviadas 

para os níveis freáticos. 

Os xistos e grauvaques apresentam uma vulnerabilidade à poluição do tipo V6, o 

que de acordo com a classificação EPPNA (Equipa de Projecto do Plano Nacional 

da Água) (Quadro 17), corresponde a aquíferos em rochas fissuradas, que 

apresentam uma vulnerabilidade à poluição baixa a variável, em função da 

facturação, uma vez que, se a rocha se encontrar muito fracturada, a 

vulnerabilidade à poluição poderá ser média a alta. 

 

Quadro 17 – Classificação EPPNA da vulnerabilidade à poluição dos sistemas 

hidrogeológicos 

CLASSE 
VULNERABILIDADE 

À POLUIÇÃO (*) 

V1 – Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 – Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 – Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica 
com a água superficial 

Alto 

V4 – Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica 
com a água superficial 

Médio 

V5 – Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a Baixo 

V6 – Aquíferos em rochas fissuradas Baixo e Variável 

V7 – Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 – Inexistência de aquíferos Muito Baixo 

Fonte: http://www.inag.pt, Junho de 2010 

(*) A classificação apresentada em EPPNA (1998) refere "risco de contaminação" em vez de "vulnerabilidade 
à poluição". Contudo opta-se por reservar a palavra "risco" para os casos em que se considera a ocupação 
do solo e a carga poluente a ela associada. Dado que apenas se considera a natureza do meio geológico, o 
único aspecto que se pode considerar é a vulnerabilidade. 

 

Segundo o método DRASTIC a área de estudo apresenta um índice de 

vulnerabilidade DRASTIC de 113 o que se considera uma vulnerabilidade baixa 

(índice DRASTIC inferior a 120). 

 

http://www.inag.pt/
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5.4.2.6 Ensaios de traçadores nos piezómetros da mina 

O movimento da água subterrânea pode ser seguido de modo prático e objectivo, 

adicionando-lhe substâncias tanto quanto possível inertes, que se movam à 

mesma velocidade e se possam detectar e medir com faciidade. As substâncias 

que apresentam estas propriedades são conhecidas por traçadores. 

Para a caracterização do aquífero subjacente à barragem de rejeitados utilizou-se 

um traçador que melhor se adequava ao tipo de aquífero em estudo – a uranina. 

Desta forma foi injectado 1 kg de uranina no piezómetro E ao mesmo tempo que 

se bombeava no piezómetro A, a 275 m a jusante, para aumentar o gradiente 

hidráulico (Hidroprojecto/Geoestudos, 1990 in Nunes et al., 1995) (Figura 42). 

Após a injecção foram, diariamente, colhidas amostras de água nos piezómetros a 

distâncias compreendidas entre 15 e 275 m. Salienta-se que se fizeram ensaios 

em branco a partir de uma amostra de água colhida nas diversas sondagens em 

observação, antes de se ter procedido à introdução do traçador. 

Determinaram-se concentrações em uranina entre 28-06-1990 (ensaios em 

branco) e 26-09-1990. Em 16-10-1990 foi ainda efectuada uma análise de água do 

furo de injecção e obteve-se, ainda uma concentração de 1,5 x 10-2 g/l. 

Os resultados obtidos permitiram chegar à conclusão que o traçador não alcançou 

qualquer um dos piezómetros em observação, pelo que se conclui que se está na 

presença de um aquífero muito pouco transmissivo, de baixo gradiente hidráulico 

e, consequentemente, de reduzida velocidade de fluxo. 
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Figura 42 – Localização dos piezómetros A e E 

Piezómetro A 

Piezómetro E 
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5.5 Qualidade da Água 

5.5.1 Qualidade da Água Superficial 

5.5.1.1 Fontes de poluição da água superficial 

A principal fonte de poluição de água superficial é a actividade extractiva das 

minas de Aljustrel, quer o passivo que deixaram, quer quando voltarem a reabrir. 

Desta forma a poluição difusa oriunda, quer das minas abandonadas com origem 

nas escorrências das escombreiras das minas antigas, quer das escombreiras 

actuais é sem dúvida uma fonte de poluição significativa. 

Foram também identificadas algumas actividades pecuárias (boviniculturas) na 

bacia hidrográfica da barragem de rejeitados, designadamente o Monte da 

Manteira que têm 120 vacas e 64 ovelhas e é propriedade do Sr. António Manuel 

Marchal Parreira e o Monte da Fonte Coberta com 60-80 vacas. 

Refira-se contudo que grande parte do concelho de Aljustrel se localiza na faixa 

piritosa ibérica, faixa que por conter muito minério é propícia à contaminação 

natural das águas superficiais e subterrâneas. 

 

5.5.1.2 Estações de monitorização e análises obtidas 

Uma vez que não existem estações de monitorização da qualidade da água na 

zona de intervenção, a caracterização da qualidade de água baseou-se nos dados 

disponíveis para sub-bacia hidrográfica da ribeira do Roxo. Recorreu-se assim aos 

dados da estação de monitorização: Ribeira do Roxo (A_091) e Nabos (26H/01) 

disponível on-line no Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH - http://snirh.inag.pt). 

A caracterização da qualidade da água foi efectuada de acordo com os critérios de 

classificação da qualidade da água do INAG para “cursos de água superficiais de 

acordo com as características de qualidade para usos múltiplos” (INAG, 2005) 

(Quadro 18). Esta classificação permite obter informação sobre os usos que 

potencialmente podem ser dados à massa de água classificada. Este critério de 

http://snirh.inag.pt/
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classificação é composto por cinco classes de qualidade da água (A a E) (Quadro 

19), sendo a classificação final da água determinada pelo resultado do pior 

parâmetro analisado. 

 

Quadro 18 – Classificação dos Cursos de Águas Superficiais de Acordo com as suas 

Características de Qualidade para Usos Múltiplos 

CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA SUPERFICIAIS DE ACORDO COM AS SUAS CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE PARA 

USOS MÚLTIPLOS 

CLASSE: A B C D E 

PARÂMETRO Excelente Boa Razoável Má Muito má 

pH  6.5 - 8.5* 5.5 - 9.0 5.0 - 10.00 4.5 - 11.0  

Condutividade (uS/cm, 20ºC) <=750 751 - 1 000 1 001 - 1 500 1 501 - 3 000 >3 000 

SST (mg/l) <=25.0 25.1 - 30.0 30.1 - 40.0 40.1 - 80.0 >80.0 

Sat OD (%) >=90 89 - 70 69 - 50 49 - 30 <30 

CBO5 (mg O2/l) <=3.0 3.1 - 5.0 5.1 - 8.0 8.1 - 20.0 >20.0 

CQO (mg O2/l) <=10.0 10.1 - 20.0 20.1 - 40.0 40.1 - 80.0 >80.0 

Azoto Amoniacal (mg NH4/l) <=0.50 0.51 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 4.00 >4.00 

Nitratos (mg NO3/l) <=5.0 5.0 - 25.0 25.1 - 50.0 50.1 - 80.0 >80.0 

Fosfatos (mg P2O5/l) <=0.40 0.41 - 0.54 0.55 - 0.94 0.95 - 1.00 >1.00 

Fósforo Total (mg P/l) <=0.2 0.21 - 0.25 0.26 - 0.40 0.41 - 0.50 >0.50 

Coliformes Totais (/100 ml) <=50 51 - 5 000 5 001 - 50 000 >50 000 - 

Coliformes Fecais (/100 ml) <=20 21 - 2 000 2 001 - 20 000 >20 000 - 

Estreptococos Fecais (/100 ml) <=20 21 - 2 000 2 001 - 20 000 >20 000 - 

Ferro (mg/l) <=0.50 0.51 - 1.00 1.10 - 1.50 1.50 - 2.00 >2.00 

Manganês (mg/l) <=0.10 0.11 - 0.25 0.26 - 0.50 0.51 - 1.00 >1.00 

Zinco (mg/l) <=0.30 0.31 - 1.00 1.01 - 3.00 3.01 - 5.00 >5.00 

Cobre (mg/l) <=0.050 0.051 - 0.2 0.201 - 0.5 0.501 - 1.000 >1.00 

Crómio (mg/l) <=0.050 - 0.051 -0.080 - >0.080 

Cádmio (mg/l) <=0.0010 0.0011 - 0.0050  >0.0050  

Chumbo (mg/l) <=0.050 - 0.051 - 0.100 - >0.100 

Mercúrio (mg/l) <=0.00050 - 0.00051 - 0.001 - >0.001 

Arsénio (mg/l) <=0.010 0.011 - 0.050 - 0.051 - 0.100 >0.100 

Fenóis (mg/l) <=0.0010 0.0011 - 0.0050 0.0051 - 0.010 0.011 - 0.100 >0.100 

Fonte: adaptado de http://snirh.inag.pt (Junho, 2010) 
 

Quadro 19 – Classes de qualidade da água para usos múltiplos 

CLASSES NÍVEL DE QUALIDADE 

A – Excelente 
Água com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a 
satisfazer potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de 
qualidade. 

B – Boa 
Água com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo 
também satisfazer potencialmente todas as utilizações. 

http://snirh.inag.pt/
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CLASSES NÍVEL DE QUALIDADE 

C – Razoável 

Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos 
industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite 
a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com 
reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo. 

D – Má 
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para 
irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, 
mas de forma aleatória. 

E – Muito Má Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.  

Fonte: adaptado de http://snirh.inag.pt (Junho, 2010) 

 

No Quadro 20 expressam-se as principais características da estação de qualidade 

das estações mais próximas da área de estudo e nos Quadros 21 e 22 registam-

se algumas estatísticas dos resultados da qualidade de água superficial registadas 

nestas estações. Na Figura 43 apresenta-se a localização em planta das estações 

hidrométricas na proximidade da área de estudo 

 

Quadro 20 – Principais características das estações hidrométricas analisadas 

BACIA 
LINHA DE 

ÁGUA 
NOME DA 

ESTAÇÃO 
ENTRADA EM 

FUNCIONAMENTO 
DATA DE 

FECHO 
ESTADO 

LOCALIZAÇÃO 

M (M) P (M) 

Sado 
Ribeira 
de Roxo 

Rib. Roxo 

(A_091) 
28-10-1985 29-12-1993 Inactiva Não disponível 

Sado 
Ribeira 
de Roxo 

Nabos 
(26H/01) 

06-11-2001 - Activa 182425 111565 

 

 

 

 

http://snirh.inag.pt/
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Fonte: SNIRH – INAG 

 

Figura 43 – Localização das estações hidrométricas na envolvente da área de estudo 
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Quadro 21 – Dados de qualidade da água na estação Rib. Roxo 

PARÂMETROS DATA INICIO DATA FINAL UNIDADES MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO 
ÚLTIMA 

ANÁLISE 

pH 28-10-1985 28-12-1993 - 7,13 9,10 4,30 8,20 

Condutividade 31-01-1989 28-12-1993 S/cm 2.231,62 3.608 559 1.400 

SST 28-10-1985 28-12-1993 mg/l 11,143 214,40 0,50 8,8 

Sat. OD 02-12-1985 29-09-1988 % 83,75 120 61 79 

CBO5 28-10-1985 28-09-1993 mg/l 1,864 9,0 0,2 1,5 

CQO 24-08-1993 28-12-1993 mg/l 24,84 28,2 17,4 26,9 

Nitratos 26-01-1988 28-12-1993 mg/L 4,995 33,90 0,08 1,063 

Fosfatos 23-02-1988 25-10-1988 mg/l 0,015 0,045 0,006 0,045 

Fósforo total 31-01-1989 06-07-1993 mg/l 0,039 0,20 0,005 0,040 

Coliformes totais 27-04-1988 28-12-1993 MPN/100 ml 1381 24000 0 2 

Coliformes fecais 28-10-1985 28-12-1993 MPN/100 ml 855 24000 0 2 

Estreptococos 
fecais 

27-04-1988 28-12-1993 MPN/100 ml 263 1300 0 2 

Ferro 16-01-1990 12-11-1991 mg/l 1,072 1,7 0,57 0,96 

Manganês 26-01-1988 28-12-1993 mg/l 3,138 10,3 0,002 0,002 

Zinco 26-01-1988 28-12-1993 mg/l 4,462 38,8 0,002 0,002 

Cobre 26-01-1988 28-12-1993 mg/l 0,602 5,5 0,005 0,005 

Crómio 26-01-1988 27-10-1993 mg/l 0,414 4,24 0,001 0,005 

Cádmio 26-01-1988 27-10-1993 mg/l 0,3253 3,62 0,004 0,005 

Chumbo 26-01-1988 27-10-1993 mg/l 0,007 1,29 0,001 0,003 

Mercúrio 27-04-1988 04-05-1993 mg/l 0,00024 0,00181 0,00004 0,0001 

Arsénio 15-01-1991 04-05-1993 mg/l 0,019 0,040 0,015 0,015 

Fenóis 15-01-1991 28-12-1993 mg/l 0,005 0,0018 0,001 0,001 

Fonte: http://snirh.inag.pt (Junho, 2010) 

Nota: A legenda das cores utilizadas é a correspondente ao Quadro 19. 

 

http://snirh.inag.pt/
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Quadro 22 – Dados de qualidade da água na estação Nabos 

PARÂMETROS DATA INICIO DATA FINAL UNIDADES MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO 
ÚLTIMA 

ANÁLISE 

pH 06-11-2001 25-11-2008 - 7,33 8,10 4,50 7,30 

Condutividade 06-05-2003 25-11-2008 S/cm 2.284,9 3.740 2.240 2.670 

SST 06-11-2001 25-11-2008 mg/l 7,384 31,0 2,0 5,0 

Sat. OD 06-11-2001 28-10-2008 % 63,33 105,9 5,4 63 

CBO5 06-11-2001 25-11-2008 mg/l 3,5 4,0 3,0 3,0 

Nitratos 05-02-2002 26-07-2006 mg/L 0,025 0,040 0,010 0,040 

Fósforo total 06-11-2001 25-11-2008 mg/l 0,056 0,579 0,003 0,020 

Cobre 06-11-2001 27-11-2008 mg/l 0,368 6,7 0,01 0,005 

Zinco 06-11-2001 25-11-2008 mg/l 1,729 14,8 0,03 1,21 

Fonte: http://snirh.inag.pt (Junho, 2010) 

Nota: A legenda das cores utilizadas é a correspondente ao Quadro 19. 

 

Da análise dos quadros anteriores verifica-se que as águas superficiais desta 

região apresentam na generalidade má a muito má qualidade (Classes D a E), 

para a grande maioria dos parâmetros. 

 

5.5.1.3 Estações de monitorização de água superficial da mina 

A ALMINA, de acordo com a sua licença ambiental (LA n.º 63/2008) efectua a 

monitorização das águas superficiais para controlo nos locais apresentados no 

Quadro 23, de acordo com a frequência de monitorização apresentada no Quadro 

24. A localização destes pontos em planta, bem como uma fotografia de cada 

ponto de monitorização, pode ser visualizada no Desenho 4 do Anexo III. 

 

 

 

 

 

http://snirh.inag.pt/
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Quadro 23 – Localização dos pontos de monitorização de águas superficiais 

DESIGNAÇÃO DO PONTO DE MONITORIZAÇÃO DE 

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

COTA 

(M) 

COORDENADAS 

MILITARES 

M (M) P (M) 

RMO1 (Barranco do Morgado - Jusante da BE) 119,4 195 086,9 101 268,5 

RMO2 (Barranco do Rio de Moinhos) 88,1 192 480,0 103 154,5 

RMO3 (Barranco do Farrobo) 62,9 191 083,1 107 952,3 

RR3 (Ribeira do Roxo - Montante Farrobo) 65,7 192 958,4 107 492,4 

RR4 (Ribeira do Roxo - Jusante Farrobo) 59,7 190 443,7 108 987,4 

RR6 (Ribeira do Roxo - Montante Sado) 40,6 178 129,8 113 983,6 

RS1 (Rio Sado - Montante Roxo) 45,1 177 983,8 108 295,6 

RS2 (Rio Sado - Jusante Roxo) 34,6 177 946,5 116 113,2 

 

Quadro 24 – Frequência de monitorização dos pontos de monitorização de águas 

superficiais de acordo com a LA n.º 63/2008 

PARÂMETRO 
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO 

RMO1, RMO2 E RMO3 RR3, RR4 E RR6 RS1 E RS2 

pH Mensal Mensal Trimestral 

Condutividade Mensal Mensal Trimestral 

Oxigénio dissolvido Mensal Mensal Trimestral 

Sulfatos Mensal Mensal Trimestral 

Zinco total Mensal Mensal Trimestral 

Cloretos Mensal Mensal Trimestral 

Nitratos Mensal Mensal Trimestral 

Cobre total Mensal Trimestral Trimestral 

CQO Mensal Trimestral Trimestral 

Azoto total Mensal Trimestral Semestral 

Chumbo total Mensal Trimestral Semestral 

Ferro total Trimestral Trimestral Semestral 

SST Trimestral Trimestral Semestral 

CBO5 Trimestral Trimestral Anual 

Azoto amoniacal Trimestral Trimestral Anual 

Azoto kjeldahl Trimestral Trimestral Anual 

Fosfatos Trimestral Trimestral Anual 

Arsénio total Trimestral Trimestral Anual 
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PARÂMETRO 
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO 

RMO1, RMO2 E RMO3 RR3, RR4 E RR6 RS1 E RS2 

Mercúrio total Trimestral Trimestral Anual 

Manganês total Trimestral - - 

Cádmio total Trimestral - - 

Crómio Trimestral - - 

Níquel total Trimestral - - 

 

No Quadro 25 apresentam-se os resultados das estações de monitorização das 

águas superficiais em 2009, dado que durante o ano 2008 não ocorreram 

descargas de água tratada para o meio ambiente, os locais para controlo das 

águas superficiais não foram monitorizados neste ano. Durante o ano 2009, foram 

realizadas amostragens nos meses de Março, Abril, Maio e Junho. Devido ao curto 

período de descarga não foi possível efectuar análise dos parâmetros com 

periodicidade anual. No ponto RR6- Ribeira do Roxo: montante do Sado não foi 

possível efectuar a amostragem referente ao mês de Junho por ausência de 

escoamento neste local. No Anexo IV apresentam-se os boletins de análise 

originais. 
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Quadro 25 – Dados da qualidade das águas superficiais em 2009 

PARÂMETRO RMO1 RMO2 RMO3 RR3 RR4 RR6 RS1 RS2 

pH (escala Sorensen) 8 7,4 7,4 6,8 7,1 7,3 7,6 7,6 

Condutividade (µS/cm) 3.228 3.190 2.515 2.094,5 2.455 2.506,7 846,5 1.246 

Oxigénio dissolvido (% saturação) 96,8 69,3 90,4 58,4 70,5 76,6 71,3 79,7 

Sulfatos (mg SO4/l) 2.733,3 2.025 1.323,3 499,5 912,3 375,7 47,5 105 

Zinco total (mg/l) 1,62 0,49 1,8 4,0 2,8 1,81 <0,02 0,24 

Cloretos (mg/l) 162,5 175,5 284 478,8 371,5 654,7 188 284,5 

Nitratos (mg NO3/l) 4,8 13,9 9,4 11,8 9,4 3,9 4,3 5,8 

Cobre total (mg/l) 0,04 2,8 0,2 1,2 0,63 9,04 2 8,5 

CQO (mgO2/l) 12 13 13 9 8 5 7 8 

Azoto total (mg N/l) 3,1 3,6 2,8 4,7 3,1 1,7 1 1,1 

Chumbo total (µg/l) 3,3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Ferro total (mg/l) 0,4 0,34 0,19 0,27 0,19 0,43 0,7 1,1 

SST (mg/l) 5 9 2 6 3 2 10 27 

CBO5 (mgO2/l) 4 4 2 <2 <2 <2 <2 3 

Azoto amoniacal (mg NH4/l) 2,9 3,2 1,0 2,1 1,3 <0,05 0,06 0,11 

Azoto kjeldahl (mg N/l) 2,4 3,2 1,1 1,6 1,5 0,8 0,8 1 

Fosfatos (mg PO4/l) <0,03 0,59 0,32 0,07 <0,03 0,03 0,07 0,08 

Arsénio total (µg/l) 4,1 9,1 1,9 <1 <1 <1 <1 1,1 

Mercúrio total (µg/l) <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,8 0 

Manganês total (mg/l) 0,19 0,2 0,13 0,31 1,8 54 - - 

Cádmio total (µg/l) 1,3 <1 3 3 11 <1 - - 

Crómio (µg/l) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - 

Níquel total (µg/l) <5 <5 <5 <5 12 <5 -- - 

Nota: A legenda das cores utilizadas é a correspondente ao Quadro 19. 
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Comparando os dados do Quadro 25 com os Valores Máximo Recomendados 

(VMR) e Valores Máximo Admissíveis (VMA) dos Anexos X (Qualidade das águas 

doces para fins aquícolas – águas piscícolas) XII (Variação dos valores máximos 

admissíveis e recomendáveis do zinco total e do cobre solúvel, respectivamente, 

em função da dureza total das águas doces superficiais para fins aquícolas – 

águas piscícolas) e XXI (Objectivos ambientais de qualidade mínima para as 

águas superficiais) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, pode-se concluir 

(ver Quadro 26): 

 conformidade com os valores de níquel, crómio, arsénio, mercúrio, chumbo 

e pH obtidos em todas as análises relativamente aos 3 anexos em todos os 

pontos de monitorização; 

 azoto kjeldahl, azoto amoniacal, cobre, cloretos, zinco e sulfatos pelo 

menos uma análise está acima do VMA do Anexo XXI, em quase todos os 

pontos monitorizados; 

 relativamente ao cádmio existe uma análise acima do VMA do Anexo XXI - 

RMO3; 

 relativamente ao CBO5 só RMO1 e RMO2 possuem uma análise superior 

ou igual ao VMA; 

 relativamente ao SST só RS2 se encontra acima do VMA; 

 finalmente e no que diz respeito ao oxigénio dissolvido só RMO2 e RR3 

possuem análises em que estes valores não estão conformes. 

 

Quadro 26 – VMA estabelecidos nos Anexos X, XII e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 

de Agosto 

PARÂMETRO 

DECRETO-LEI N.º 236/98, DE 1 DE AGOSTO 

VMA* 

ANEXO X 

VMA* 

ANEXO XII 

VMA* 

ANEXO XXI 

pH (escala Sorensen) 6-9 - 5-9 

Condutividade (µS/cm) - - - 

Oxigénio dissolvido (% saturação) 50 - 50 

Sulfatos (mg SO4/l) - - 250 

Zinco total (mg/l) 1 0,5 ou 2 0,5 
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PARÂMETRO 

DECRETO-LEI N.º 236/98, DE 1 DE AGOSTO 

VMA* 

ANEXO X 

VMA* 

ANEXO XII 

VMA* 

ANEXO XXI 

Cloretos (mg/l) - - 250 

Nitratos (mg NO3/l) - - - 

Cobre total (mg/l) 0,04 0,112 0,1 

CQO (mgO2/l) - - - 

Azoto total (mgN/l) - - - 

Chumbo total (mg/l) - - 0,05 

Ferro total (mg/l) - - - 

SST (mg/l) 25 - - 

CBO5 (mgO2/l) 6 - 5 

Azoto amoniacal (mg NH4/l) 1 - 2 

Azoto kjeldahl (mg N/l) - - 1 

Fosfatos (mg PO4/l) - - - 

Arsénio total (mg/l) - - 0,1 

Mercúrio total (mg/l) - - 0,001 

Manganês total (mg/l) - - - 

Cádmio total (mg/l) - - 0,01 

Crómio (mg/l) - -- 0,05 

Níquel total (mg/l) - - 0,05 

* Sempre que não exista apresenta-se o VMR 

 

Em suma verifica-se que as águas superficiais apresentam uma má qualidade, 

uma vez que ultrapassam vários VMR/VMA. Os parâmetros com maior n.º de não 

conformidades são o azoto, o cobre, o zinco, os cloretos e os sulfatos. Tratam-se 

de águas com uma mineralização elevada, decorrente à partida das formações 

geológicas que interceptam, mas provavelmente empoladas pela actividade 

mineira existente na zona. 

 

5.5.1.4 Descarga de efluente para o meio receptor natural 

Conforme anteriormente descrito, este aterro possui sobre os rejeitados uma 

cobertura de água. Esta cobertura de água é proveniente dos rejeitados (que 

possuem 70% de água) e da água da mina descarregada no aterro. Verifica-se por 

vezes a necessidade de proceder a descargas de águas para o meio receptor 

natural (linha de água do Barranco do Morgado) de modo a controlar o nível de 
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água dentro do aterro. Nesses casos a água é captada no aterro e tratada na 

ETARI antes da descarga em linha de água. Prevê-se que o alteamento mantenha 

as mesmas características de água a tratar e tratada. Por outro lado, devido à 

construção da vala perimetral que intercepta águas a montante do aterro, poderá 

vir a ser reduzida a necessidade de descarga de águas em meios receptor natural. 

Esta descarga será equivalente à descarga necessária no âmbito do encerramento 

do aterro durante a fase de desactivação. 

Durante o ano de 2008 não foi efectuada qualquer descarga para a linha de água. 

A água tratada foi gerida internamente entrando novamente no circuito do 

processo da lavaria ou sendo armazenada na Barragem de Águas Claras (BAC). 

A respeito da Barragem de Águas Claras salienta-se que a água desta albufeira 

não possui as características compatíveis com a sua descarga em meio receptor 

natural, sem qualquer tratamento. Desta forma, dada a qualidade da água esta 

terá sempre de ser tratada na ETARI e só depois descarregada para o ambiente 

no ponto de descarga EH1. 

Durante o ano de 2009 foram descarregados para o meio ambiente 512.063 m3 de 

efluente tratado. Durante o período de descarga foi efectuada a monitorização de 

acordo com o estipulado na licença ambiental. 

A ALMINA, de acordo com a sua licença ambiental (LA n.º 63/2008) efectua a 

monitorização do efluente tratado descarregado no Barranco do Morgado no local 

apresentado no Quadro 27, aos parâmetros e frequência de monitorização 

apresentada no Quadro 28. A localização deste ponto em planta, bem como uma 

fotografia do ponto de monitorização, pode ser visualizada no Desenho 5 do 

Anexo III. 

 

Quadro 27 – Localização do ponto de descarga de efluente tratado 

DESIGNAÇÃO DO PONTO DE MONITORIZAÇÃO DA 

DESCARGA DO EFLUENTE TRATADO (EIT) 

COORDENADAS MILITARES 

M (M) P (M) 

EH1 (Barranco do Morgado) 195 230,9 101 409,3 
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Quadro 28 – Frequência de monitorização da descarga do efluente tratado 

PARÂMETRO 
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO 

EIT 

pH 

Diária 
Temperatura 

Oxigénio dissolvido 

Condutividade 

Azoto total 

Quinzenal 

Azoto amoniacal 

Cloretos 

Nitratos 

Nitritos 

Sulfatos 

Cobre total 

CBO5 

Mensal 

CQO 

SST 

Alumínio 

Arsénio 

Cádmio 

Chumbo 

Crómio 

Estanho 

Ferro 

Manganês 

Mercúrio 

Níquel 

Zinco 

Fenóis 

Trimestral Fósforo 

Sulfuretos 

Antimónio 

Anual 

Bário 

Berílio 

Boro 

Cobalto 

Molibdénio 

Prata 

Selénio 

Tálio 

Titânio 

Vanádio 

Fosfato de tributilo 
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No Quadro 29 apresentam-se os resultados da monitorização ao efluente tratado 

descarregado, apresentando-se no Anexo V os boletins de análise originais. 
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Quadro 29 – Dados do efluente tratado descarregado em 2009 

PARÂMETRO 
VLE 
(LA) 

FEV-09 MAR-09 ABR-09 MAI-09 JUN-09 JUL-09 NOV-09 

17-02-09 05-03-09 18-03-09 14-04-09 21-04-09 14-05-09 27-05-09 18-06-09 01-07-09 17-11-09 

pH (escala sorensen) 6-9 7,7 8,3 8,5 7,1 8,6 8,7 8,2 8,3 8,6 9 

Temperatura (ºC) - 14 13,3 16,8 16,2 17,3 16,8 22,3 28 26,9 17,9 

Oxigénio dissolvido (mg/l) - 80,3 97,3 90,6 88,8 98,7 99,6 96,8 98,6 81,7 96,6 

Condutividade (µS/cm) - 3970 3360 3610 330 3320 3290 2970 3090 2690 3300 

Azoto total (mg/l) 15 1,9 2,1 2,4 2,2 2 4,8 4,5 4,2 4,2 4,9 

Azoto amoniacal (mg/l) 10 <3 <3 <3 0,68 1,6 4,1 4 3,4 3,8 5 

Cloretos (mg/l) - 145 109 145 158 152 162 157 166 188 247 

Nitratos (mg/l) 50 <3 <3 <3 <3 <3 6 6 5 5 5 

Nitritos (mg/l) 5 <0,3 <0,3 <0,3 0,062 0,064 <0,3 <0,3 <0,3 0,046 <0,3 

Sulfatos (mg/l) 2.000 2.400 1.900 1.900 2.500 2.000 2.000 1.900 1.600 1.700 1.900 

Cobre total (mg/l) 1 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

CBO5 (mg/l) 40 - 2 - 3 - - 3 5 - - 

CQO (mg/l) 150 - 12 - 31 - - 14 20 - - 

SST (mg/l) 60 - 4 - 10 - - 2 5 - - 

Alumínio (mg/l) 10 - <0,1 - <0,2 - - <0,2 <0,2 - - 

Arsénio (mg/l)  1 - <0,04 - <0,04 - - <0,04 <0,04 - - 

Cádmio (mg/l) 0,2 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 - - 

Chumbo (mg/l) 1 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 <0,02 - - 

Crómio (mg/l)  2 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 <0,05 - - 

Estanho (mg/l)  - - 0,1 - <0,005 - - 0,12 0,13 - - 

Ferro (mg/l) 2 - 0,25 - 0,3 - - 0,14 0,25   

Manganês (mg/l) 2 - 0,5 - 0,34 - - 0,14 0,19 - - 
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PARÂMETRO 
VLE 
(LA) 

FEV-09 MAR-09 ABR-09 MAI-09 JUN-09 JUL-09 NOV-09 

17-02-09 05-03-09 18-03-09 14-04-09 21-04-09 14-05-09 27-05-09 18-06-09 01-07-09 17-11-09 

Mercúrio (mg/l) 0,05 - <0,005 - <0,005 - - <0,005 <0,005 - - 

Níquel (mg/l)  2 - <0,20 - <0,20 - - <0,20 <0,20 - - 

Zinco (mg/l) - - 0,81 - 0,76 - - 0,22 0,27 - - 

Fenóis (mg/l) 0,5 - <0,025 - - - - - - - - 

Fósforo (mg/l) 10 - <0,1 - - - - - - - - 

Sulfuretos (mg/l) 1 - <0,1 - - - - - - - - 

 
> VLE da LA 
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Comparando os dados do Quadro 29 com os Valores Limite de Emissão (VLE) 

estipulados na LA pode-se concluir que apenas ocorrem ocasionalmente 

ultrapassagem do VLE para o parâmetro sulfatos. 

 

5.5.2 Qualidade da Água Subterrânea 

5.5.2.1 Fontes de poluição da água subterrânea 

A principal fonte de poluição de água subterrânea deve-se à actividade extractiva 

das minas de Aljustrel, principalmente as minas antigas, quando a legislação 

ambiental era inexistente e não existiam as obrigatoriedades que hoje existem. 

Foram ainda detectadas algumas actividades pecuárias (boviniculturas) na bacia 

hidrográfica da barragem de rejeitados, designadamente o Monte da Manteira que 

têm 120 vacas e 64 ovelhas e é propriedade do Sr. António Manuel Marchal 

Parreira e o Monte da Fonte Coberta com 60-80 vacas. 

Desta forma a poluição difusa oriunda principalmente das minas abandonadas com 

origem nas escorrências das escombreiras das minas antigas é uma das fonte de 

poluição significativas, para além das explorações pecuárias. 

Refira-se contudo que grande parte do concelho de Aljustrel se localiza na faixa 

piritosa ibérica, faixa que por conter muito minério é propícia à contaminação 

natural das águas subterrâneas. 

 

5.5.2.2 Captações inventariadas na envolvente e análises físico-químicas 

A análise dos parâmetros hidroquímicos reporta-se à informação constante na 

base de dados do INAG-SNIRH, relativamente a 45 captações localizadas no 

concelho de Aljustrel (Cartas Militares n.º 529, 538, 530 e 539), todas localizadas 

no Maciço Antigo Indiferenciado, na bacia hidrográfica do Rio Sado e com um 

objectivo comum – captação/extracção (Figura 44). No Quadro 30 apresentam-se 

as características dessas mesmas captações e no Quadro 31 as análises físico-

químicas das captações que possuem esta informação. Salienta-se que estes 

pontos de água não pertencem, nem à Rede de Qualidade, nem à Rede de 
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Quantidade do SNIRH-INAG, correspondendo a Dados Não Periódicos ou seja a 

análises pontuais. 

 

Quadro 30 – Principais características das captações inventariadas na envolvente da 

área de estudo 

N.º DE 

INVENTÁRIO 
TIPO DE 

CAPTAÇÃO 
LOCAL FREGUESIA 

COTA 

(M) 

COORDENADAS 

M (M) P (M) 

529/19 Furo vertical Ferragial da Forca Aljustrel 173 197560 101140 

529/20 Furo vertical Monte do Prazo Aljustrel 140 198450 102950 

529/28 Poço Monte do Morgado Aljustrel 150 194775 100850 

529/29 Poço Monte das Mesas Rio de Moinhos 138 192200 100500 

530/16 Poço Carrapateira Ervidel 140 203050 109600 

530/17 Poço Monte do Chaparral Ervidel 145 204300 108075 

530/18 Furo vertical Monte Chaiça Ervidel 130 203575 108925 

530/19 Furo vertical Corte Margarida Aljustrel 110 202675 107500 

530/20 Poço Monte da Laranjinha Aljustrel 128 201925 105675 

530/21 Poço Monte dos Lanços Aljustrel 145 202450 104300 

530/22 Poço Corte Romeira Nova Aljustrel 140 203975 104200 

530/24 Poço Monte Palhos Velho Aljustrel 150 204425 100675 

530/25 Poço Monte Santo António Aljustrel 180 201875 101225 

530/26 Poço Monte Santo António Aljustrel 160 202050 101350 

530/27 Furo vertical Monte do Vale de Narizes Aljustrel 158 201250 102750 

530/28 Poço Parque Vicente Anes Aljustrel 142 201075 105325 

530/29 Furo vertical Corte Vicente Anes Aljustrel 130 200075 106750 

538/10 Poço Reguengo Messejana 180 191250 98425 

538/11 Furo vertical Monte Buena Madre Messejana 159 188100 96450 

538/13 Furo vertical Aldeia dos Elvas Messejana 160 185525 93500 

538/14 Furo vertical Vale de Rosa Messejana 102 191375 93775 

538/15 Furo vertical Monte do Coito Messejana 200 190300 95075 
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N.º DE 

 
TIPO DE 

 
LOCAL FREGUESIA COTA 

( ) 
COORDENADAS 

538/16 Poço Perobeco Messejana 232 192025 96525 

538/17 Furo vertical Monte da Fonte Coberta Aljustrel 190 195900 98850 

538/18 Furo vertical Boavista Aljustrel 219 197225 97350 

538/19 Furo vertical Amendoeira Aljustrel 190 199375 95550 

538/2 Furo vertical 
Monte Branco dos 
Fandangos - Castro Verde 

Messejana 159 185790 94080 

538/20 Furo vertical Tacão Aljustrel 226 196175 94300 

538/23 Furo vertical Messejana Messejana 200 190300 95575 

538/24 Furo vertical Reguengo Messejana 180 191350 98475 

538/25 Furo vertical Bempostinha Aljustrel 202 197625 97125 

538/26 Furo vertical Monte do Cerro Messejana 218 195725 91775 

538/27 Furo vertical Messejana Messejana 185 190040 96100 

538/28 Furo vertical Messejana Messejana 195 190600 94600 

538/29 Furo vertical Messejana Messejana 210 190600 95180 

538/30 Furo vertical Messejana Messejana 205 191000 95850 

538/5 Furo vertical 
Herdade da Fonte Coberta - 
Aljustrel 

Aljustrel 210 195960 98880 

538/6 Furo vertical 
Aldeia dos Elvas - 
Messejana 

Messejana 168 185720 93600 

538/7 Furo vertical 
Monte Branco dos 
Fandangos - Messejana 

Messejana 160 185820 94000 

538/9 Poço Monte da Bispa Aljustrel 150 193700 99925 

539/10 Poço Montes Palhos Novos Aljustrel 170 203575 99575 

539/21 Furo vertical Monte Novo Aljustrel 190 202275 94575 

539/22 Furo vertical Monte Novo Aljustrel 190 202275 94500 

539/27 Furo vertical Romão da Lança Aljustrel 204 200725 97450 

539/30 Furo vertical Monte Novo Aljustrel 188 202300 94500 

Fonte: 
http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.4&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL&
ponto=529/19&zf=&click_x=&click_y=&tipo=Furo Vertical 

http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.4&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL&ponto=529/19&zf=&click_x=&click_y=&tipo=Furo%20Vertical
http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.4&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL&ponto=529/19&zf=&click_x=&click_y=&tipo=Furo%20Vertical
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Fonte: SNIRH – INAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Localização das captações de água subterrânea inventariadas na envolvente da área de estudo 
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Quadro 31 – Características hidroquímicas das captações de água na envolvente da área de estudo 

N.º 

DATA PH TEMPERATURA (ºC) CONDUTIVIDADE (µS/CM) 
BICARBONATO 

(MG/L) 

FERRO 

(MG/L) 

CLORETO 

(MG/L) 

SULFATO 

(MG/L) 

DUREZA 

TOTAL 

(MG/L 

CACO3) 

DIÓXIDO 

DE 

CARBONO 

(MG/L) 

SÍLICA 

(MG/L) 

ALCALINIDADE 

(MG/L 

CACO3) 

POTÁSSIO 

(MG/L) 

SÓDIO 

(MG/L) 

CÁLCIO 

(MG/L) 

MAGNÉSIO 

(MG/L) 

NITRATO 

(MG/L) 

NITRITO 

(MG/L) COLHEITA ANÁLISE CAMPO LAB. CAMPO LAB. CAMPO LAB. 

529/20 16-12-1998 16-12-1998 7,16 7,42 16,6 16,6 624 545 160,59 0,02 81,9 50,1 203 11,8 23,1 161,0 0,6 56,5 45,7 21,6 0,3 0,09 

529/28 13-11-1998  7,62  - 16,7  - 766  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

529/29 13-11-1998  7,60  - 17,4  - 801  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/16 11-11-1998  7,37  - 17,6  - 1.480  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/17 11-11-1998  5,96  - 19,6  - 320  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/18 11-11-1998  6,94  - 19,7  - 2.227  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/19 16-12-1998 16-12-1998 7,29 7,36 19,6 19,6 906 832 250,45 0,01 97,6 33,7 297 19,8 17,0 251,0 0,6 70,0 66,9 31,6 50,4 0,09 

530/20 11-11-1998  7,41  - 19,9  - 5.950  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/21 11-11-1998  7,49  - 18,3  - 4.060  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/22 11-11-1998  7,43  - 16,8  - 2.320  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/24 11-11-1998  6,46  - 18,6  - 1.748  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/25 11-11-1998  7,04  - 17  - 4.020  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/26 11-11-1998  7,30  - 17,7  - 1.143  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

530/27 16-12-1998 16-12-1998 6,85 7,21 19,4 19,4 1.509 1.500 165,24 0,01 374,5 126,5 466 19,2 19,7 165,5 1,0 125,0 66,5 72,9 22,7 0,09 

530/28 11-11-1998  6,98   19,6  - 3.760 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

530/29 16-12-1998 16-12-1998 7,47 7,32 18,8 18,8 1.807 1.642 245,51 0,01 385,1 207,9 720 22,6 10,4 246,0 1,0 110,0 38,5 150,6 60,6 0,09 

538/10 18-11-1998  7,43  -  -  - 938 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

538/11 18-11-1998  7,46  - 19,5  - 1.213 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

538/13 16-12-1998 16-12-1998 7,28 7,36 19 19 1.289 1.080 251 0,01 150,4 103,1 395 20,0 17,6 251,0 0,8 74,0 45,7 68,3 61,2 0,09 

538/14 10-01-1999 10-01-1999 7,16 7,22 19,3 19,3 1.466 1.417 244,11 0,01 293,8 56,5 486 19,8 17,4 244,5 9,3 98,5 99,4 57,8 61,7 0,09 

538/15 18-11-1998  7,18  - 19,1  - 756 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

538/16 18-11-1998  7,33  - 17  - 702 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

538/17 10-01-1999 10-01-1999 7,51 7,18 16,7 16,7 1.166 997 209,69 0,01 189,0 46,2 315 18,7 210,0 1,0 98,5 107,5 11,2 53,4 0,3   

538/18 10-01-1999 10-01-1999  - 6,12 17,5 17,5   514 63,49 0,08 105,7 51,6 123 30,5 21,2 63,5 0,6 67,5 17,2 19,4 22,6 0,09 

538/19 18-11-1998  7,21  - 19,1  - 2.240 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

538/20 10-01-1999 10-01-1999 6,90 7,01 17,3 17,3 2.410 2.240 160,34 0,03 698,3 60,7 334 23,6 15,5 160,5 0,6 352,0 31,7 62,0 13,6 0,09 

538/23 16-12-1998 16-12-1998 7,55 7,55 18,9 18,9 680 638 216,26 0,01 71,7 43,0 213 12,4 21,4 217,0 0,6 65,0 44,9 24,5 1,6 0,09 

538/24 16-12-1998 16-12-1998 7,59 7,59 18 18 1.072 981 235,62 0,01 120,6 36,2 382 14,2 16 232,5 1,0 68,5 65,3 53,2 62,1 0,09 

538/9 13-11-1998  7,15 -  18,9  - 608 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

539/10 11-11-1998  7,80  - 18,5  - 2.980 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

539/21 06-01-1999 06-01-1999 6,89 7,26 18,6 18,6 1.666 1.377 83,35 0,01 338,2 89,4 520 14,6 9,8 83,5 1,3 148,0 89,4 72,2 60,4 0,09 

539/22 20-11-1998  6,73  - 19,9  - 1.640 - - -  - -  -  - - -  - -  -  -  -  -  

539/27 06-01-1999 06-01-1999 7,37 7,37 19,9 19,9 3.470 2.950 194,06 0,03 912,7 195,1 502 7,8 19,4 194,5 1,5 640,0 53,3 89,7 1 0,09 

Fonte: INAG-SNIRH 
Legenda: 

 
> valor desejável (DL 306/2007) 

 > Valor paramétrico (DL 

306/2007) 
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Das 45 captações presentes no Quadro 31, 30 correspondem a furos verticais e 

15 a poços. Destas 45 captações 12 não apresentam dados de qualidade e das 33 

captações com dados de qualidade 18 correspondem a furos verticais e 15 a 

poços. 

A caracterização hidroquímica dos recursos hídricos subterrâneos reporta-se às 

características da água para consumo humano, à fácies hidroquímica 

predominante (de acordo com o Diagrama de Piper), e à qualidade da água para 

rega (de acordo com a Norma de Riverside do United States Salinity Laboratory 

Staff – USSLS), características que se descrevem de seguida. 

As análises químicas (ver Quadro 31), evidenciam que estas águas subterrâneas 

são de má qualidade para consumo humano, apresentando muitos parâmetros 

superiores ao desejável e mesmo ao Valor Paramétrico, estabelecidos pelo Anexo 

I – Qualidade de água para consumo humano do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 

de Agosto (Quadro 32). 

 

Quadro 32 – Valores paramétricos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

Agosto 

PARÂMETRO E UNIDADE VALOR PARAMÉTRICO 
NÃO É DESEJÁVEL QUE A 

CONCENTRAÇÃO SEJA: 

Nitratos (mg/l NO3) 50  

Nitritos (mg/l NO2) 0,5  

Cálcio (mg/l Ca4) - > 100 

Cloretos (mg/l Cl) 250  

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500  

Dureza total (mg/l CaCO3) - <150 e > 500 

pH (unidades de pH) ≥6,5 e ≤9  

Fe (µg/l Fe) 200  

Magnésio (mg/l Mg) - > 50 

Sulfatos (mg/l SO4) 250  

Sódio (mg/l Na) 200  
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Verifica-se que estas águas subterrâneas apresentam uma má qualidade para 

consumo humano, uma vez que em quase todas as análises é excedido um ou 

mais valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. 

Os parâmetros com maior n.º de não conformidades são o pH, os cloretos e os 

nitratos. Tratam-se de águas com uma mineralização elevada, duras, com 

concentrações elevadas de cloretos, sódio, etc. 

De acordo com os resultados das análises químicas, e segundo o diagrama de 

Piper é a fácies bicarbonatada sódica que caracteriza as águas subterrâneas desta 

região.  

Relativamente à aptidão para rega e, de acordo com o diagrama de Riverside do 

United States Salinity Laboratory Staff (USSLS), a condutividade eléctrica, bem 

como a concentração em sódio, cálcio e magnésio indicam o a existência de águas 

nesta região inseridas na classe C3S1 e C2S1, o que revela que estas águas 

possuem características de razoável qualidade para o uso agrícola. Estas águas 

evidenciam um risco de salinização médio a alto (com elevados valores de 

condutividade eléctrica, acima de 250 µ/cm), e um perigo de alcalinização baixo 

(devido essencialmente a baixas concentrações de sódio). 

 

5.5.2.3 Estações de monitorização de água subterrânea da mina 

A ALMINA, de acordo com a sua licença ambiental (LA n.º 63/2008) efectua a 

monitorização das águas subterrâneas sob influência da BE, BAC e BM nos locais 

apresentados no Quadro 33, de acordo com a frequência de monitorização 

apresentada no Quadro 34. A localização destes pontos em planta, bem como 

uma fotografia de cada ponto de monitorização, pode ser visualizada no Desenho 

3 do Anexo III. 
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Quadro 33 – Localização dos pontos de monitorização de águas subterrâneas 

DESIGNAÇÃO DO PONTO DE MONITORIZAÇÃO DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS 

COTA 

(M) 

COORDENADAS MILITARES 

M (M) P (M) 

Poço Rio de Moinhos (ou poço da aldeia de Rio de Moinhos) 94,3 192 839,9 102 468,0 

Poço Monte Brás da Gama (poço de irrigação a jusante da BE) 101,9 193 553,3 101 551,0 

Poço Monte do Morgado (poço de irrigação a Oeste da BE) 142,3 194 809,2 100 857,8 

Base do Dique da BE (F8) 128,9 195 275,2 101 019,5 

Jusante da BELI (F6) 127,9 195 214,5 101 201,0 

Piezómetro F (montante da BAC – margem direita) 162,9 196 242,3 100 024,7 

Piezómetro G (montante da BAC – margem esquerda) 165,1 195 905,4 99 519,4 

Piezómetro H (jusante da BE) 125,9 195 049,7 101 091,0 

Piezómetro I (jusante do Piezómetro H) 120,3 195 049,7 101 284,0 

 

Quadro 34 – Frequência de monitorização dos pontos de monitorização de águas 

subterrâneas de acordo com a LA n.º 63/2008 

PARÂMETRO FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO 

Nível piezométrico Mensal 

pH 

Trimestral 

Condutividade 

Cloretos 

Nitratos 

Nitritos 

Sulfatos 

Cobre 

Zinco 

Chumbo 

Arsénio 

Cálcio 

Anual 

Oxigénio Dissolvido 

Sódio 

Potássio 

Dureza total 

Azoto amoniacal 

Sólidos Suspensos Totais 

Ferro 
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PARÂMETRO FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO 

Manganês 

Estanho 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares 

Mercúrio 

 

No Quadro 35 apresentam-se os resultados das análises efectuadas aos pontos 

de monitorização de águas subterrâneas no ano de 2009 (no caso dos parâmetros 

trimestrais apresenta-se a média). Salienta-se que em 3 das 4 amostragens 

efectuadas, o Poço do Monte do Morgado se encontrava seco, pelo que o mesmo 

não foi monitorizado. No Anexo VI apresentam-se os boletins de análise originais. 
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Quadro 35 – Dados da qualidade das águas subterrâneas sob influência da BE/BAC/BM em 2009 

PARÂMETRO 
POÇO RIO 

DE 

MOINHOS 

POÇO MONTE 

BRÁS DA 

GAMA 

POÇO MONTE 

DO MORGADO 

BASE DO 

DIQUE DA 

BE 

JUSANTE 

DA BELI 
PIEZÓMETRO 

F 
PIEZÓMETRO 

G 
PIEZÓMETRO 

H 
PIEZÓMETRO 

I 

pH (Escala Sorensen) 7,6 7,3 7,3 6,9 7,1 6,9 6,4 7,4 7,5 

Condutividade (µS/cm) 2.214 2.095 741 1.252 1.167 410 448 867 1.018 

Cloretos (mg/l) 252 178 40 211 89 25 60 146 101 

Nitratos (mg NO3/l) 2,2 2,9 8,4 16,5 5,03 18,5 1,9 8,8 <0,3 

Nitritos (mg NO2/l) 0,02 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,026 <0,010 <0,010 

Sulfatos (mg/l SO4) 432,6 834,3 159 246 351,5 34,3 46,5 51,5 82,5 

Cobre (µg/l) 3 <2 <2 <2 <2 <2 2 5 4 

Zinco (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Chumbo (µg/l) <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Arsénio (µg/l) 1,4 <1 5,5 1,7 <1 <1 <1 1,35 8,08 

Cálcio (mg/l) 364 291 69 134 166 41 38 62 39 

Oxigénio Dissolvido (mg O2/l) 1,1 1,2 2,21 1,7 1,1 0 0,2 6 0,3 

Sódio (mg/l) 177 130 58 121 170 31 61 73 163 

Potássio (mg/l) 0,62 0,15 1,1 0,24 0,39 0,16 0,3 2 1,1 

Dureza total (mg/l CaCO3) 1,7 1,4 279 590 744 152 198 328 208 

Azoto amoniacal (mg NH4/l) 0,56 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ferro (mg/l) 0,13 0,1 0,03 0,15 0,96 <0,03 0,72 0,03 0,42 

Manganês (µg/l) 0,34 0,012 <5 51 1,1 <5 72 7 0,54 

Estanho (mg/l) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (µg/l) <0,005 <0,005 0,012 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Mercúrio (µg/l) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Legenda: 
 > VMA (DL 236/98)  > VMR (DL 236/98)  
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Comparando os dados do Quadro 35 com os Valores Máximo Recomendados 

(VMR) e Valores Máximo Recomendados (VMA) dos Anexos I (Qualidade das 

águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano – 

classe A3) e XVI (Qualidade das águas destinadas à rega) do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de Agosto, pode-se concluir (ver Quadro 36): 

 conformidade com os valores de pH, zinco, nitratos, ferro, cobre, chumbo, 

arsénio, manganês, mercúrio e azoto amoniacal obtidos em todas as 

análises relativamente aos 2 anexos em todos os pontos de monitorização; 

 os sulfatos se encontram acima do VMA do Anexo I (250 mg/l) em análises 

do piezómetro Base do Dique da BE, jusante da BELI e poço de Rio de 

Moinhos e acima do VMR do Anexo XVI (575 mg/l) em todas as análises do 

Poço Brás da Gama e numa análise do Poço Rio de Moinhos; 

 os cloretos encontram-se acima do  VMR do Anexo XVI (70 mg/l) em 

análises do piezómetro G, piezómetro I, piezómetro H, Base do Dique da 

BE, jusante da BELI, Poço Brás da Gama e acima do VMA do Anexo I (200 

mg/l) em análises do piezómetro Base do Dique da BE e Poço Rio de 

Moinhos; 

 condutividade valores superiores ao VMR do Anexo I (1000 µS/cm) em 

análises do piezómetro H, base do dique da BE, jusante da BELI e poços 

Brás da Gama e Rio de Moinhos; 

 

Quadro 36 – VMA estabelecidos nos Anexos I e XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto 

PARÂMETRO 

DECRETO-LEI N.º 236/98, DE 1 DE AGOSTO 

VMA* 

ANEXO I– CLASSE A3 

VMA* 

ANEXO XVI 

pH (Escala Sorensen) 5,5-9 4,5-9 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - 

Cloretos (mg/l) 200 70 

Nitratos (mg NO3/l) 50 50 
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PARÂMETRO 

DECRETO-LEI N.º 236/98, DE 1 DE AGOSTO 

VMA* 

ANEXO I– CLASSE A3 

VMA* 

ANEXO XVI 

Nitritos (mg NO2/l) - - 

Sulfatos (mg/l SO4) 250 575 

Cobre (mg/l) 1 5 

Zinco (mg/l) 5 10 

Chumbo (mg/l) 0,05 20 

Arsénio (µg/l) 0,10 10 

Cálcio (mg/l) - - 

Oxigénio Dissolvido (mg O2/l) <30 - 

Sódio (mg/l) - - 

Potássio (mg/l) - - 

Dureza total (mg/l CaCO3) - - 

Azoto amoniacal (mg NH4/l) 4 - 

Ferro (mg/l) 1 5 

Manganês (mg/l) - 10 

Estanho (mg/l) - 2 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (mg/l) - - 

Mercúrio (mg/l) 0,001 - 

* Sempre que não exista apresenta-se o VMR 

 

Relativamente aos poços que podem servir para consumo humano e comparando 

os valores obtidos pelas análises com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto 

- Anexo I – Qualidade de água para consumo humano, podem-se tirar as seguintes 

ilações (ver Quadros 32 e 35): 

 Relativamente aos nitratos, nitritos, sódio e pH verifica-se que nestes poços 

os valores obtidos são muito inferiores ao valor paramétrico, pelo que se 

verifica conformidade com estes parâmetros; 

 No que respeita aos cloretos e condutividade apenas em duas das análises 

efectuadas à água do poço de Rio de Moinhos se registaram valores 

ligeiramente superiores aos valores paramétricos; 
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 Os sulfatos apresentam valores superiores ao valor paramétrico em todas 

as análises do Poço Brás da Gama e em 2 das 4 análises do Poço de Rio 

de Moinhos; 

 Os parâmetros cálcio e magnésio também são superiores ao desejável nas 

análises efectuadas às águas dos poços Brás da Gama e Rio de Moinhos; 

 A dureza total é inferior ao desejável nos poços Brás da Gama e Rio de 

Moinhos 

Em suma verifica-se que estas águas subterrâneas apresentam uma má qualidade 

para consumo humano, uma vez que em quase todas as análises é excedido um 

ou mais VMR/VMA. Os parâmetros com maior n.º de não conformidades são os 

cloretos, sulfatos, condutividade, cálcio, magnésio e dureza total. Tratam-se de 

águas com uma mineralização elevada, decorrente das formações geológicas 

atravessadas, uma contaminação porventura empolada pelo histórico da 

actividade mineira da zona, uma vez que o passivo ambiental existente, associado 

às minas antigas é, sem sombra de dúvidas muito importante. 

 

5.6 Ecologia (Sistemas Biológicos e Biodiversidade) 

Este descritor foi desenvolvido pela empresa Biota, Lda., apresentando-se no 

Anexo VII o relatório efectuado por esta empresa na íntegra. 

 

5.6.1 Flora, Vegetação e Habitats 

5.6.1.1 Introdução 

O projecto em análise prevê o Alteamento do Aterro de Rejeitados das Instalações 

Mineiras da Almina em Aljustrel, Distrito de Beja. No presente capítulo efectua-se a 

caracterização da componente ecológica que é constituída por diversos campos 

interdependentes, onde a flora e a vegetação são a base de sustentação das 
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restantes componentes, e essenciais para uma correcta caracterização da área de 

projecto.  

Desta forma, com o objectivo de caracterizar e avaliar a intervenção na área de 

estudo, realizou-se inventariação de espécies vegetais, identificação das 

comunidades vegetais e cartografia de habitats. Com base nesta caracterização foi 

possível identificar e avaliar os impactes decorrentes do alteamento da barragem, 

bem como propor medidas de minimização adequadas.  

 

5.6.1.2 Áreas classificadas e de importância ecológica 

A área onde se prevêem as alterações derivadas do projecto em análise não se 

encontra abrangida por nenhuma área classificada e/ou de importância ecológica, 

distando cerca de 400 m da Zona de Protecção Especial de Avifauna de Castro 

Verde (PTZPE0046) e da IBA (Important Bird Area) com o mesmo nome.  

Refira-se, no entanto, que a área da Bacia Hidrográfica do Aterro de Rejeitados, 

pela sua maior abrangência, sobrepõe-se numa estreita faixa a Sudeste com estas 

áreas classificadas (Figura 45). 
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Figura 45 – Enquadramento da área de estudo com as áreas classificadas e de 

importância ecológica 
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A ZPE de Castro Verde integra a área nuclear do “Campo Branco”, região de 

peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva. O habitat 

dominante desta Zona de Protecção Especial inclui áreas agrícolas extensivas, 

ocorrendo também montados de azinho estevais e olivais. É a área mais 

importante em Portugal para a conservação da avifauna estepária, sendo de 

destacar as espécies Burhinus oedicnemis (alcavarão), Circus pygargus 

(tartaranhão-caçador), Coracias garrulus (rolieiro), Falco naumanni (francelho), 

Melanocorypha calandra (calhandra-real), Pterocles orientalis (cortiçol-de-barriga-

preta), Otis tarda (abetarda) e Tetrax tetrax (sisão) (www.icnb.pt). 

 

5.6.1.3 Enquadramento geral  

O concelho de Aljustrel é um município essencialmente agrícola onde ainda se 

pratica a cultura cerealífera em prática extensiva. De salientar, a agricultura de 

regadio que regista um futuro próspero com os planos do alargamento do 

perímetro de rega assim como o renovação e expansão de áreas de olival 

(www.mun-aljustrel.pt). 

Região que se enquadra na área de distribuição natural da azinheira (Quercus ilex 

subsp. ballota), espécie esta que predomina no interior do Alto e Baixo Alentejo. 

Com carácter iberomediterrânico, esta árvore autóctone distribui-se nas regiões 

mais secas do país, suportando situações degradadas, sendo bastante plástica no 

que respeita aos solos, surgindo em diversas situação como em solos pobres e 

esqueléticos (Carvalho, 1994). 

 

5.6.1.4 Enquadramento Biogeográfico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é 

condicionada pelas características físicas do território (características edáficas e 

climáticas), sendo possível realizar um enquadramento da vegetação pela 

http://www.mun-aljustrel.pt/


 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  201 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

biogeografia (Alves et al., 1998). 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. 

De acordo com Franco (2000), Portugal Continental subdivide-se em três zonas 

fitogeográficas: Norte, Centro e Sul. A área de estudo localiza-se na zona Sul, que 

se subdivide numa zona ocidental e noutra oriental, distintas pela humidade 

atmosférica, maior na ocidental. Apesar de não existir nenhuma barreira natural 

entre ambas, a separação torna-se evidente pela substituição, a leste da bacia do 

Sado, da floresta de sobro (Quercus suber) pela da azinheira. Por sua vez, tanto a 

parte ocidental como o oriental, da região Sul subdividem-se nas zonas: nórdica e 

austral segundo o índice de humidade. Assim na parte ocidental a divisão percorre 

a linha de 40% de índice de humidade, mais seca para Norte, mais húmida para 

Sul, e na parte oriental verifica-se o inverso, uma subzona mais húmida a norte da 

linha do índice de humidade de 20% e uma seca para Sul. Concluindo, a área de 

estudo localiza-se na região fitogeográfica do Sudeste Meridional. 

As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a 

Província, o Sector e o Distrito. O território português é caracterizado 

biogeograficamente por se enquadrar no Reino Holoártico e englobar duas 

regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica. A área de estudo 

encontra-se na Região Mediterrânica, pertencendo aos agrupamentos 

fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que se caracterizam 

por bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, coriáceas e 

persistentes, sendo constituídos por espécies de carvalhos (Quercus suber – 

sobreiro, Quercus ilex subsp. ballota – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a 

aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o zambujeiro (Olea 

europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. oleoides), 

o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o aderno-de-folhas-largas (Phillyrea 

angustifolia), entre outras espécies vegetais. Conjuntamente, os matagais menos 

intervencionados são compostos por nanofanerófitos característicos da aliança 

Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-Rhamanetalia alaterni), compostos por 
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espécies de Olea spp., de Pistacia spp., de Rhmanus spp., de Myrtus spp., de 

Asparagus spp., entre outras (Costa et al., 1998). 

A área de estudo encontra-se na Província Luso-Extremadurense que é das 

maiores da Península Ibérica. As suas fronteiras, em Portugal, são a Norte com as 

Serras de Lousão, Açor, Estrela e Malcata; a Oeste com a Serra da Lousã; a Este 

com as serras calcárias de Condeixa a Tomar, Serra da Amênda, Amieira (rio 

Tejo), Ribeira do Sor, Vale do Sorraia, Vale do Sado, Serras de Grândola, Cercal e 

Espinhaço de Cão; a Sul com os calcários do Barrocal Algarvio. Os solos são 

derivados de materiais siliciosos paleozóicos, maioritariamente xistos e granitos. 

São exemplo algumas das espécies que ocorrem maioritariamente nesta província, 

sendo alguns endémicos do território (assinalados por *): Asparagus acutifolius 

(espargo-bravo-menor), Ballota hirsuta (marroio), Carduus bourgeanus*, Cistus 

psilosepalus (sanganho), Cistus populifolius s.l. (estevão), Cytisus scoparius 

(giesta), Cytisus striatus (giesta-das-serras), Cynara tournefortii* (alcachofreira), 

Digitalis mariana, Echium rosulatum (marcavala-preta), Genista hirsuta subsp. 

hirsuta (tojo-do-sul), Genista polyanthos* (giesta-brava), Linaria hirta, Linaria 

ricardoi*, Onopordum nervosum, Retama sphaerocarpa (piorno-amarelo), 

Sanguisorba hybrida (agrimónia-bastarda), Securinega tinctoria, Ulex argenteus 

subsp. argenteus (tojo-prateado) e Ulex eriocladus* (tojo-durázio). É a área óptima 

dos estevais pertencentes à aliança fitossociológica Ulici-Cistion argentei, sendo 

próprios deste território os sobreiras mesomediterrânciso da associação 

Sanguisorbo agrimoniodis-Quercetum suberis, os azinhais da associação Pyro 

bourgaenae-Quercetum rotundifoliae e os carvalhais da associação Arbuto 

unedonis-Quercetum pyrenaicae, que na maioria se encontram transformados em 

montados (Costa et al., 1998).  

Dentro da província descrita, a área de estudo enquadra-se no Sector Mariânico-

Monchiquense que é essencialmente silicioso, encontrando-se algumas áreas 

dominadas por carbonatos com grau variável de metamorfização. Os sobreirais e 

os azinhais transformados em montados são predominantes na paisagem vegetal, 

sendo exclusivos desta área os seguintes sintáxones: Euphorbio monchiquensis-

Quercetum canariensis (associação serrano-monchiquense), Sanguisorbo-
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Quercetum suberis quercetosum canariensis (sobreirais luso-extremadurenses e 

ribataganos), Phlomido purpureae-Juniperetum turbinatae (sabinais reliquiais 

termomediterrânicos da bacia do Guadiana), Phillyreo-Arbutetum 

rhododendrotosum baetici (= Arbuto-Cistetum populifolii) (), Genistetum polyanthi 

(escovais dos sectores Baixo-Alentejano-Monchiquense e Alto-Alentejano-

Pacence), Ulici eriocladi-Ulicetum umbellatae (urzal do Alentejo interior), Cisto-

Ulicetum minoris (associação endémica de Portugal nos locais húmidos a hiper-

húmidos baixo alentejano-monchiquenses), Lavandulo sampaioanae-Cistetum 

albidi (estevais mesomediterrânicos), Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi (esteval 

que substitui os azinhais nos locais de maior pluviosidade em transição para a 

série mesomediterrânica do sobreiro) e Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei (estevais 

substituintes de sobreirais termomediterrânicos secos a sub-húmidos) (Costa et al., 

1998; Espiríto-Santo et al., 1995). No nosso país, neste território diferenciam-se 

dois Subsectores: o Araceno-Pacense e Baixo Alentejano-Monchiquense. 

É no Subsector Baixo Alentejano-Monchiquense, Superdistrito Baixo-Alentejano 

que a área de estudo está englobada. O Subsector Baixo Alentejano-

Monchiquense distribui-se a leste das serras costeiras alentejanas e a sul da linha 

de serras Monfurado, Montemuro e costeiro e outro mais plano e inferior. As 

associações fitossociológicas que se distribuem neste sector são Erico australis-

Cistetum populifolii (urzais que sucedem aos medronhais nos solos incipientes ou 

erosionados de origem siliciosa), Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae (urzais 

densos de porte elevado desenvolvidos sobre solos pseudo-gleizados 

mesotróficos) e Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi (estevais que ocorrem sobre 

solos xistosos decapitados) (Costa et al., 1998; Espiríto-Santo et al., 1995). São 

reconhecidos dois Superdistritos: o Serrano-Monchiquense e o Baixo-Alentejano. 

O Superdistrito Baixo Alentejano é um território plano, menos chuvoso e mais 

continental, com ombroclima sub-húmido a seco. Os solos são xistosos na sua 

maioria, com a excepção dos denominados “barros de Beja” que são solos vérticos 

com origem em rochas máficas. São endemismos do Superdistrito a Linaria 

ricardoi e Armeria neglecta, que se encontram em vias de extinção. Os montados 

que caracterizam a região pertencem à associação Pyro bourgaeanae-Quercetum 
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rotundifoliae (azinhais silicícolas mesomediterrânicos) e os estevais da associação 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. No entanto, em alguns locais reconhece-se o 

azinhal termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais de Asparago albi-

Rhamnetum oleoidis e Oleo-Pistacietum lentisci sensu auct., o esteval Phlomido 

purpureo-Cistetum albidi e o escoval Genistetum polyanthi. Os montados de sobro 

(Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis) ocorrem 

esporadicamente em algumas áreas climaticamente mais favoráveis (Costa et al., 

1998; Espiríto-Santo et al., 1995). Resumindo, a área de estudo enquadra-se, 

fitossociologicamente, no Superdistrito Baixo-Alentejano, Subsector Baixo-

Alentejano-Monchiquense, Sector Mariânico-Monchiquense, Província Luso-

Extremadurense, Região Mediterrânica. 

 

5.6.1.5 Metodologia 

Com o objectivo de caracterizar a área afecta ao Alteamento da Barragem de 

Rejeitados das Minas de Aljustrel e, a respectiva bacia hidrográfica, realizaram-se 

trabalhos de campo em Abril de 2010. Estes trabalhos incluíram levantamentos de 

vegetação e a cartografia de habitats de toda a área da bacia hidrográfica.  

A flora e os habitats foram caracterizados com base em 10 levantamentos 

utilizando o método dos transeptos (transeptos de 20-50m) e o método da área 

mínima (quadrados de 4 m2), de modo a que todas as comunidades vegetais 

fossem abrangidas (Kent & Coker, 1992). Em todos os levantamentos efectuados 

foram inventariadas as espécies presentes e as suas abundâncias relativas 

registadas (Kent & Coker, 1992). 

Toda a informação recolhida através das diversas observações, dos 

levantamentos de campo, assim como do material vegetal identificado in situ ou 

em laboratório foi tratada com recurso a bibliografia especializada, permitindo a 

elaboração do elenco florístico da área de estudo. Foram identificadas as espécies 

com estatuto biogeográfico (endemismos lusitânicos e ibéricos), com estatuto de 

conservação (Decreto-Lei - DL n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo DL n.º 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  205 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

155/2004, de 30 de Junho; DL n.º 114/90, de 5 de Abril (Convenção CITES); DL 

n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) e 

abrangidas por legislação nacional (DL n.º 565/99, de 21 de Dezembro – Espécies 

exóticas e invasoras).  

Também a identificação e a caracterização dos diferentes tipos de vegetação 

presentes na área de estudo foram realizadas com base nos levantamentos 

efectuados. Após a identificação dos habitats, 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, tendo sido caracterizados com a ajuda de bibliografia 

especializada. Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das 

comunidades vegetais (específicas de determinado biótopo) na área de 

implementação do projecto. Esta etapa foi fundamental para a identificação de 

áreas sensíveis, passíveis de sofrer impactes mais significativos. 

 

5.6.1.6 Flora 

Os dados recolhidos no campo permitiram identificar 85 espécies e 97 géneros 

distribuídos por 36 famílias (Anexo VII – Quadro I). No elenco florístico é indicado, 

para cada espécie, o nome científico, o nome comum e o respectivo estatuto de 

protecção. Da análise do elenco, verificou-se as famílias mais representadas na 

área de estudo são Poaceae, Asteraceae e Fabaceae (Figura 46). 
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Figura 46 – Representação do número de espécies/géneros por família, sendo apenas 

considerado as famílias representadas por mais de cinco espécies 

 

Como representado pelas famílias dominantes na área de estudo, verifica-se uma 

diversidade de comunidades terófiticas efémeras com pouca biomassa e de 

comunidades arvenses onde se destacam as espécies Aira praecox, Avena 

strigosa, Brachypodium distachyon, Briza maxima (bole-bole-maior), Briza minima 

(bole-bole-menor), Bromus diandrus (espigão), Bromus rubens (espadana-

pequena), Calendula arvensis (erva-vaqueira), Chamaemelum mixtum (margaça), 

Dactylis glomerata (panasco), Dittrichia viscosa (tágueda), Filago pyramidata (erva-

dos-ninhos), Galactites tomemtosa (cardo), Gaudinia fragilis (azevém-quebradiço), 

Hymenocarpus lotoides, Holcus annuus subsp. annuus, Hyparrhenia hirta, 

Leontodon taraxacoides subsp. longirostris (leituga-dos-montes), Logfia gallica 

(erva-dos-moinhos), Lotus conimbricensis, Molinia caerulea, Onobrychis humilis 

(sanfeno-bravo), Ornithopus compressus (serradela-brava), Sonchus asper 

(serralha), Tolpis barbata (olho-de-mocho), Trifolium angustifolium (trevo-de-folhas-

estreitas), Trifolium campestre (trevo-amarelo), Trifolium stellatum (trevo-

estrelado), Vicia lutea (ervilhaca-amarela), Vulpia muralis e Vulpia myuros. 
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As comunidades arbustivas estão pontualmente representadas na área de estudo, 

podendo ser encontrado exemplares de Cistus ladanifer (esteva), Cytisus arboreus 

subsp. baeticus (giesta), Daphne gnidium (trovisco), Genista hirsuta subsp. hirsuta 

(tojo-do-sul), Lavandula spp. e Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro). 

Do número total de espécies inventariadas, na área de estudo encontram-se 3 

espécies com estatuto conservacionista onde se incluem espécies protegidas por 

legislação nacional e espécies RELAPE (Raras, Endémicas, de distribuição 

Localizada, Ameaçadas e em Perigo de Extinção), correspondendo a cerca de 

3,5% do número total de espécies: 

 Linaria amethystea subsp. amethystea: Espécie endémica da Península 

Ibérica que tem como preferências ecológicas pastos terofíticos, clareiras 

de matos e bosques, campos agrícolas e areias marítimas. Pode ser 

encontrada nas regiões do Algarve, Alto Alentejo, Baixo Alentejo, Beira 

AIta, Beira Litoral e Trás-os-Montes Esta é uma espécie abundante na área 

de estudo; 

 Quercus ilex subsp. ballota (azinheira): Espécie característica dos bosques 

climácicos mediterrânicos que está particularmente bem adaptada a meios 

secos e agrestes do interior de Portugal. Está protegida sob legislação 

nacional, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º. 169/2001, de 25 de Maio, 

alterado pelo Decreto-Lei nº. 155/2004, de 30 de Junho. Esta espécie 

ocorre na área da Bacia Hidrográfica em pequenos povoamentos e de 

forma dispersa; 

 Serapias lingua (erva-língua): Orquídea que se encontra abrangida pelo 

Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril (Convenção CITES), pelo Decreto-Lei 

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

Fevereiro. Espécie que pode ser encontrada por praticamente Portugal 

Continental, tem preferência ecológicas por prados húmidos, pauis e areais 

marítimas, sobre solos ácidos ou um tanto neutros. Esta espécie não é 

abundante na área de estudo mas, ainda assim foi observada em diversos 

locais nas áreas de prado. 
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Na área de estudo foi encontrada uma espécie exótica de carácter invasor que 

está incluída no Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro (Espécies 

introduzidas em Portugal Continental – Invasoras). Correspondendo a 1,2% das 

espécies inventariadas, a espécie Arundo donax (cana) é uma exótica com 

carácter invasor pois frequentemente forma clones que podem ocupar áreas 

extensas, retirando a vegetação nativa, excluindo a fauna associada e interferindo 

com os fluxos de água. Espécie oriunda da parte oriental da Europa, Ásia 

temperada e tropical, terá sido introduzida no país provavelmente pelo interesse 

dos colmos, nomeadamente para a agricultura. 

 

5.6.1.7 Vegetação e Habitats 

A caracterização dos habitats seguidamente efectuada tem como base as 

componentes de flora e vegetação presentes na área de estudo. Ao nível 

cartográfico e com base nas comunidades vegetais presentes, foram identificados 

seis habitats na área de estudo: habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de folha 

perene (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro), prados, olival, linha de água, massa de água 

naturalizada e área artificializada (Figura 47). 
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Figura 47 – Carta dos habitats da área de estudo, considerando a totalidade da bacia 

hidrográfica 
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Habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene 

O montado é um ecossistema criado pelo Homem e que se caracteriza por serem 

florestas de sobreiros e/ou de azinheiras (caso da área de estudo) que se 

encontram num equilíbrio delicado. O montado encontra-se abrangido por 

legislação nacional, concretamente pelo Deceto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho e enquadra-se no habitat 

6310 – Montado de Quercus spp. de folha perene (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). 

No que se refere à legislação florestal, respeitante também ao montado, entrará 

em vigor no mês de Setembro de 2010 o novo Código Florestal aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro e que entretanto viu o seu prazo de 

entrada em vigor prorrogado por 360 dias pela Lei nº 116/2009, de 23 de 

Dezembro. 

O montado apresenta uma dominância arbórea de azinheiras (Quercus ilex subsp. 

ballota), em que o subcoberto apresenta uma dominância herbácea que está 

associada à pastorícia extensiva. A densidade das árvores pode variar desde o 

copado quase cerrado a inexistente e as espécies vegetais características das 

etapas de substituição dos bosques climácicos podem estar pontualmente 

presentes (www.icnb.pt). 

Na área de estudo, este habitat representa 2,4% da área total cartografada e pode 

ser caracterizado pela dominância de azinheiras (Quercus ilex subsp. ballota) que 

se encontram dispersas e no subcoberto dominam os matos e os prados naturais 

seguidamente descritos (Figura 48). 
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Figura 48 – Montado na área de estudo 

 

O montado enquadra-se na classe fitossociológica Quercetea ilicis que caracteriza 

bosques, pré-bosques e matagais que constituem a vegetação climácica dos 

territórios mediterrânciso de ombroclima seco a húmido. No entanto, dado o grau 

de intervenção do habitat, apenas se encontram pontualmente espécies 

características desta classe, nomeadamente: Arisarum vulgare (candeias), 

Asparagus albus (estrepes), Daphne gnidium (trovisco), Olea europaea var. 

sylvestris (zambujeiro), Phlomis purpurea (marioila) e Cytisus arboreus subsp. 

baeticus (giesta) como espécie companheira. Os matos presentes incluem os 

estevais da classe fitossociológica Cisto-Lavanduletea que constituem etapas 

avançadas de degradação de bosques e pré-bosques climácicos, e se compõem 

por: Cistus ladanifer (esteva), Genista hirsuta subsp. hirsuta (tojo-do-sul), 

Lavandula spp. e Xolantha tuberaria (alcar). 

Dada as características dos montados inventariados verifica-se a dominância do 

subcoberto herbáceo, o que reflecte um habitat sujeito a pressões antrópicas 

constantes. No entanto, a presença de arbustos das classes Cisto-Lavanduletea e 

Quercetalia ilicis podem indicar a possibilidade de recuperação deste habitat para 

a formação de bosques ou bosquetes climácicos. 
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Prados 

Na área de estudo, o habitat prado ocupa cerca de 69% (259 ha) da área total 

cartografada sendo habitat mais abundante da área estudada. Com uma 

diversidade florística elevada, este habitat inclui uma variedade de comunidades 

herbáceas (Figura 49) que se enquadram em cinco classes fitossociológicas 

principais: 

 Classe Lygeo-Stipetea: Vegetação herbácea densa constituída por 

gramíneas vivazes de folhas rijas, de porte elevado e profundamente 

enraizadas, de carácter xerofílico. Na área de estudo está representada por 

Dactylis glomeratum (panasco), Daucus crinitus (cenoura-de-folhas-

miúdas), Eryngium dilatatum (cardinho-azul), Hyparrhenia hirta, Gladiolus 

italicus (espadana-das-searas) e Phagnalon saxatile (alecrim-das-paredes); 

 Classe Poetea bulbosa: Pastos cespitosos vivazes que são representados 

pelas espécies Onobrychis humilis (sanfeno-bravo), Paronychia argentea 

(erva-prata) e Spergularia purpurea (sapinho-roxo); 

 Classe Stellarietea media: Vegetação nitrofílica ou subnitrofílica constituída 

por terófitos ou pequenos geófitos e são características e presentes na área 

de estudo por Bromus diandrus (espigão), Bromus rubens (espadana-

pequena), Capsella bursa-pastoris (bolsa-de-pastor), Chamaemelum 

mixtum (margaça), Echium plantagineum (soagem), Filago pyamidata (erva-

dos-ninhos), Galactites tomentosa (cardo), Linaria amethystea subsp. 

amethystea, Misopates orontium (focinho-de-coelho), Plantago afra (erva-

das-pulgas), Plantago lagopus (erva-da-mosca), Sonchus asper (serralha), 

Taeniatherum caput-medusae e Trifolium angustifolium (trevo-de-folhas-

estreitas); 

 Classe Stipo gigantea-Agrostietea castellanae: Prados perenes subseriais 

das florestas climácicas. Na área de estudo está representada por Gaudinia 

fragilis (azevém-quebradiço), Holcus annus subsp. annuus, Sanguisorba 

verrucosa e Serapias lingua (erva-língua); 
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 Classe Tuberarietea guttatae: Vegetação de terófitos pioneiros efémeros, 

de pequeno tamanho e de carácter xerofítico. Está representada na área de 

estudo por: Aira praecox, Briza maxima (bole-bole-maior), Campanula 

lusitanica (campainhas), Hymenocarpos lotoides, Logfia gallica (erva-dos-

moinhos), Lotus conimbricensis, Ornithopus compressus (serradela-brava), 

Plantago coronopus (corno-de-veado), Rumex bucephalophorus 

(catacuzes), Tolpis barbata (olho-de-mocho), Trifolium campestre (trevo-

amarelo), Trifolium stellatum (trevo-estrelado), Vulpia muralis, Vulpia 

myuros e Xolantha guttata. 

Figura 49 – Prados naturais da área de estudo 

 

Verifica-se que as comunidades herbáceas dominantes na área de estudo se 

incluem principalmente em duas classes fitossociológicas que apresentam um 

carácter pioneiro, efémero, subnitrofílico e adaptadas a ecótopos submetidos a 

acção humana. Do ponto de vista conservacionista, as comunidades herbáceas 

não são habitats sensíveis com excepção da espécie RELAPE Linaria amethystea 

subsp. amethystea (classe Stellarietea mediae), abundante na região. 
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Olival 

Na área da Bacia Hidrográfica verificou-se a presença de duas áreas de olival de 

pequena dimensão, cujo subcoberto composto pela vegetação herbácea 

anteriormente descrita, se encontra intensivamente explorado. No total, estas duas 

áreas perfazem cerca de 2 ha. 

 

Linhas de água e Massa de água naturalizada 

Existem na área de estudo áreas com maior influência da água, nomeadamente, 

duas linhas de água temporárias, uma das quais feita artificialmente e a Barragem 

de Águas Claras. 

A Barragem de estéreis é uma massa aquática sem vida, pelo que foi considerada 

uma área artificializada. 

Nas linhas de água cartografadas e nas margens da Barragem de águas claras 

ocorrem diversas espécies de carácter higrófilo e de locais sombrios e húmidos 

mas que ainda assim, não formam séries de vegetação naturais (Figura 50). As 

espécies que se destacam neste habitat são Centaurium maritimum (genciana-da-

praia), Cyperus spp., Foeniculum vulgare (funcho), Fraxinus angustifolia subsp. 

angustifolia (freixo), Juncus spp., Lemna spp., Mentha aquatica (hortelã-da-água), 

Mentha pulegium (poejo), Molinio caerulae, Rubus ulmifolius (silva), Salix 

atrocinerea (borrazeira-preta), Scirpoides holoschoenus e Typha spp. De salientar 

que é neste habitat que surge a espécie exótica Arundo donax (cana) o que se 

pode tornar preocupante dado o carácter invasor da espécie e ser uma espécie 

que pode interferir com a flora e fauna autóctones. 
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Figura 50 – Barragem de águas claras com presença de espécies hidrófilas 

 

Área artificializada 

As áreas artificializadas incluem: Barragem de estéreis (Figura 51), acessos, 

zonas edificadas e outras áreas não-naturais onde se desenvolvem actividades 

humanas. Nestas, o coberto vegetal está alterado e/ou é praticamente inexistente.  
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Figura 51 – Margens da Barragem de estéreis 

 

5.6.1.8 Representatividade dos habitats na área de estudo 

A quantificação da área ocupada pelos habitats cartografados na Bacia 

Hidrográfica da Barragem de Rejeitados apresenta-se no Quadro 37. 

 

Quadro 37 – Áreas em hectares (ha) dos habitats cartografados na área da Bacia 

Hidrográfica e respectiva representatividade (%) 

HABITAT ÁREA (HA) % 

Prados 259 69,3 

Área artificializada 59 15,8 

Massa de Água naturalizada 34 9,1 

Prados com azinheiras dispersas 10 2,7 

Montado (6310) com Matos 9 2,4 
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HABITAT ÁREA (HA) % 

Olival 2 0,5 

Linha de Água 1 0,3 

Bacia Hidrográfica 374 100 

 

Salienta-se a presença de azinho, em povoamento ou disperso, numa área total de 

19 ha o que corresponde a apenas 5% do território analisado. As áreas com 

presença de azinho são, comparativamente com as restantes cartografadas, as 

que se consideram mais sensíveis à perturbação, sendo também estas espécies 

protegidas por legislação nacional. 

 

5.6.1.9 Avaliação global 

Da inventariação da totalidade dos taxa vegetais observados na área de estudo 

originou o elenco florístico em que se registou a presença de 85 espécies e 97 

géneros, pertencentes a 36 famílias. Estes números revelam uma boa diversidade 

florística, sendo a maioria das espécies herbáceas e arvenses. Do número total de 

espécies inventariadas, encontram-se 3 espécies com estatuto conservacionista 

onde se incluem 2 espécies protegidas por legislação nacional e uma espécies 

RELAPE (Raras, Endémicas, de distribuição Localizada, Ameaçadas e em Perigo 

de Extinção), correspondendo a 3,5% do número total de espécies: Linaria 

amethystea subsp. amethystea, Quercus ilex subsp. ballota (azinheira) e Serapias 

lingua (erva-língua). 

A vegetação existente na área de estudo é indicadora de constantes pressões 

antrópicas, tendo-se registado a presença de um número considerável de plantas 

herbáceas típicas de comunidades efémeras, pioneiras e de carácter xerofíticos. 

Todas as formações vegetais foram alvo de intervenção, de modo que a vegetação 

potencial não ocorre na área de estudo. Refira-se também a presença de uma 
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espécie exótica de carácter invasor Arundo donax (cana), nomeadamente junto às 

barragens. 

No total, foram identificados seis habitats, em que um 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. Os habitats da área de estudo incluem: montados, 

prados, linhas de água, olival, massa de água naturalizada e área artificializada. 

 

5.6.2 Fauna 

5.6.2.1 Introdução 

A elaboração da situação de referência da fauna e biótopos presentes na área de 

estudo e na sua envolvente baseou-se em informação bibliográfica (Répteis e 

Anfíbios: Loureiro et al., 2010; Avifauna: Equipa Atlas, 2008; Mamofauna: 

ICN/CBA, 1999) e em prospecções de campo, que permitiram confirmar a 

ocorrência de algumas das espécies de vertebrados (excepto peixes 

dulciaquícolas) presentes na área e também os biótopos mais significativos em 

termos de conservação.  

Com base nesta caracterização será possível identificar e avaliar os impactes 

decorrentes do alteamento da barragem que unificará a barragem de estéreis e a 

barragem de Águas Claras, sobre a componente fauna e habitats e propor 

medidas de minimização dos impactes identificados. 

 

5.6.2.2 Metodologia 

Prospecções de campo 

As saídas de campo realizaram-se no mês de Abril de 2010 e foi efectuado um 

levantamento geral dos principais habitats existentes em toda a bacia hidrográfica 

das barragens e área envolvente. As técnicas de inventariação de vertebrados 
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variaram consoante as características ecológicas dos diferentes taxa. Os métodos 

de detecção utilizados foram os seguintes: 

 Aves – realização de transeptos, de modo a amostrar os habitats presentes 

em toda a área de estudo. A identificação das espécies foi efectuada por 

observação directa e por identificação de vocalizações. Foram também 

efectuados pontos de escuta nocturnos, até duas horas depois do ocaso, 

coincidentes com os pontos de detecção de quirópteros. 

 Mamíferos – com excepção dos Lagomorfos, que são relativamente 

conspícuos, todos os outros mamíferos são de observação difícil. A 

principal metodologia utilizada para a inventariação deste grupo faunístico 

foi a realização de transeptos aproveitando a rede de caminhos e os trilhos 

existentes. Durante a realização dos transeptos foram efectuadas 

observações directas e pesquisa de indícios de presença (essencialmente 

dejectos e pegadas). Foram ainda efectuados quatro pontos de 

amostragem de quirópteros de 10 minutos cada, recorrendo a um detector 

Pettersson Elektronik D 240X. Os pontos de amostragem escolhidos 

situam-se todos junto a massas de água, pois são muitas vezes escolhidos 

por estes animais como locais de caça. 

 Anfíbios – não foi efectuada uma metodologia específica, tendo-se 

recorrido a observações ad hoc e pontos de escuta efectuados para aves e 

para morcegos, quer de dia quer de noite. 

 Répteis – observações directas ao longo dos transeptos estabelecidos para 

o grupo dos mamíferos e aves e ainda observações ad hoc; 

 

Critérios de avaliação das zoocenoses 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de 

estudo foi efectuada de acordo com a contribuição da área de estudo para a 

conservação das espécies. Neste âmbito, é dada particular importância à presença 

de:  
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1. espécies ameaçadas (“Criticamente em Perigo”, “Em Perigo” e 

“Vulnerável”) e quase ameaçadas (“Quase Ameaçado”) segundo os 

critérios definidos em Cabral et al. 2006;  

2. espécies presentes nos anexos I e II da Convenção de Bona; 

3. espécies constantes dos anexos II e III da Convenção de Berna; 

4. espécies presentes nos anexos A-I, A-III, B-II, B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril; 

Para a análise da avifauna foram também assinaladas as aves com estatuto de 

conservação desfavorável a nível europeu, classificadas como SPEC I, II e III 

(“Species of European Concern”, BirdLife International 2004). 

 

5.6.2.3 Resultados 

Composição específica potencial da área de estudo  

Todas as espécies cuja presença na área de estudo e na sua envolvente mais 

próxima foi confirmada ou é considerada provável encontram-se coligidas nos 

Quadros II, III, IV e V do Anexo VII. Para cada espécie são indicados o nome 

científico, nome vulgar, fenologia e estatutos de conservação em Portugal (Cabral 

et al. 2006) e na Europa (apenas para as aves, SPEC, “Species of European 

Concern”, BirdLife International, 2004). É apresentada também a situação dos taxa 

relativamente a outros mecanismos legais de conservação (Convenções de Berna, 

de Bona e Decreto-Lei n.º 140/99). 

 

Aves 

Como seria de esperar pela sua diversidade, as aves são o grupo com maior 

representatividade entre os grupos analisados, tendo sido consideradas de 

potencial ocorrência 90 espécies, pertencentes a 41 famílias e 14 ordens (Quadro 

IV do Anexo VII).  
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Em termos do estatuto de conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal (Cabral et al., 2006), duas espécies de ocorrência potencial na área de 

estudo e envolvente são consideradas “Em Perigo” (EN), sete têm o estatuto de 

“Vulnerável” (VU) e cinco possuem o estatuto de “Quase Ameaçado” (NT): 

  “Em Perigo”: Circus pygargus (tartaranhão-caçador) e Otis tarda 

(abetarda); 

 “Vulnerável”: Falco naumanni (francelho), Tetrax tetrax (sisão), Burhinus 

oedicnemus (alcaravão), Actitis hypoleucos (maçarico-das-rochas), 

Clamator glandarius (cuco-rabilongo), Caprimulgus ruficollis (noitibó-de-

nuca-vermelha) e Oenanthe hispanica (chasco-ruivo); 

 “Quase Ameaçado”: Elanus caeruleus (peneireiro-cinzento), Hieraaetus 

pennatus (águia-calçada), Melanocorypha calandra (calhandra), Lanius 

senator (picanço-barreteiro) e Corvus corax (corvo). 

Ao nível dos estatutos SPEC (“Species of European Concern”) verifica-se que 

entre as espécies referenciadas, 29 possuem estatuto de conservação 

desfavorável: 

 duas espécies estão classificadas como SPEC 1 (globalmente 

ameaçadas), Otis tarda e Falco naumanni; 

 sete espécies estão incluídas na categoria SPEC 2 (espécies com estatuto 

de conservação desfavorável e cuja população mundial está concentrada 

em território europeu). Destas, importa realçar Tetrax tetrax, Oenanthe 

hispanica e Lanius senator, que possuem estatuto de conservação 

desfavorável no nosso país. 

 Dezanove espécies são consideradas como SPEC 3 (com estatuto de 

conservação desfavorável na Europa mas cuja população não está 

concentrada na Europa), entre as quais se destacam Burhinus 

oedicnemus, Elanus caeruleus, Hieraaetus pennatus e Melanocorypha 

calandra, todos com estatuto de conservação desfavorável em Portugal. 
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Salienta-se que 35 espécies estão classificadas ao abrigo do Anexo II da 

Convenção de Bona (Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro), que lista as 

espécies migradoras com estatuto desfavorável e exige acordos internacionais 

para assegurar a sua conservação. A grande maioria das espécies referenciadas 

(85 em 90 espécies potenciais) está classificada ao abrigo da Convenção de 

Berna, sendo 60 consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 25 como 

protegidas (Anexo III). Relativamente ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 

que transpõe para o nosso país as Directivas Aves e Habitats, verifica-se a 

ocorrência de 18 espécies que constam do Anexo A-I, o que indica que são 

espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação 

de zonas de protecção especial. Entre estas espécies, destacam-se Falco 

naumanni, Otis tarda e Tetrax tetrax, espécies prioritárias.  

Durante as prospecções de campo foram confirmadas 49 espécies, o que 

corresponde a cerca de 54% do total de espécies que ocorrem potencialmente na 

área de estudo e zona envolvente (Quadro 38). 

 

Quadro 38 – Listagem das espécies detectadas na área de estudo e na zona envolvente, 

respectivo estatuto de conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al., 2006) 

ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO EM 

PORTUGAL 

Anas platyrhynchos Pato-real LC 

Milvus migrans Milhafre-preto LC 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda LC 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT 

Falco naumanni Francelho VU 

Falco tinnunculus Peneireiro LC 

Alectoris rufa Perdiz LC 

Coturnix coturnix Codorniz LC 

Gallinula chloropus Galinha-d’água LC 

Tetrax tetrax Sisão VU 

Himantopus himantopus Perna-longa LC 

Burhinus oedicnemus Alcaravão VU 
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ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO EM 

PORTUGAL 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU 

Columba livia Pombo-das-rochas LC 

Streptopelia decaocto Rola-turca LC 

Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU 

Cuculus canorus Cuco LC 

Tyto alba Coruja-das-torres LC 

Athene noctua Mocho-galego LC 

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha VU 

Apus apus Andorinhão-preto LC 

Merops apiaster Abelharuco LC 

Upupa epops Poupa LC 

Melanocorypha calandra Calhandra-real NT 

Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC 

Lullula arborea Cotovia-pequena LC 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC 

Motacilla alba Alvéola-branca LC 

Luscinia megarhynchos Rouxinol LC 

Saxicola torquatus Cartaxo LC 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo VU 

Turdus merula Melro LC 

Cisticola juncidis Fuínha-dos-juncos LC 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC 

Parus caeruleus Chapim-azul LC 

Lanius meridionalis Picanço-real LC 

Cyanopica cyanus Pega-azul LC 

Corvus corone Gralha-preta LC 

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC 

Passer domesticus Pardal LC 

Fringilla coelebs Tentilhão LC 

Carduelis chloris Verdilhão LC 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC 

Emberiza calandra Trigueirão LC 
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Assim, nove das 48 espécies confirmadas têm estatuto de conservação 

desfavorável. Há a destacar uma espécie “Em Perigo” (EN), Circus pygargus, que 

foi observado na zona a sudeste da bacia hidrográfica da barragem de rejeitados 

(junto à EN 261), adjacente à ZPE de Castro Verde (PTZPE0046). Aqui o habitat 

altera-se consideravelmente, sendo dominante a pseudoestepe cerealífera, habitat 

importante para algumas espécies mais associadas a este tipo de paisagens 

abertas, tendo sido também detectadas as espécies Melanocorypha calandra 

(“Quase Ameaçado”, NT), Falco naumanni (“Vulnerável”, VU) e Clamator 

glandarius (“Vulnerável”, VU) exclusivamente neste tipo de habitat. 

Em grande parte da bacia hidrográfica não existem quaisquer culturas cerealíferas 

extensivas, sendo esta área maioritariamente utilizada para pastoreio extensivo. 

No entanto algumas das espécies mais associadas às pseudoestepes cerealíferas 

também exploram com frequência este tipo de habitats, tendo sido observadas as 

espécies Tetrax tetrax e Burhinus oedicnemus (ambas classificadas como 

“Vulnerável”, VU) nos dois tipos de habitat. Estas espécies foram avistadas 

relativamente perto da barragem de águas claras, mas fora da área que irá ser 

sujeita ao alteamento. 

Duas espécies classificadas como “Vulnerável” (VU), Actitis hypoleucos e 

Oenanthe hispanica, foram detectadas na zona noroeste da barragem de estéreis. 

A primeira espécie parece utilizar o habitat artificial criado pela vala de drenagem e 

também o leito rochoso da linha de água situada na proximidade (barranco do 

Morgado). O chasco-ruivo (Oenanthe oenanthe) também parece beneficiar do 

habitat rochoso artificial criado pela escavação da referida vala de drenagem e 

pela presença de uma pequena exploração agrícola com pastoreio. 

O noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), espécie “Vulnerável” (VU), foi 

detectado durante um ponto de amostragem de quirópteros junto à Barragem de 

Água Industrial (BAI), exterior à bacia hidrográfica da barragem de rejeitados. Esta 

espécie mostra preferência por paisagens relativamente abertas com explorações 

agrícolas e pastoreio pouco intensivo, utilizando muitas vezes zonas húmidas 

interiores como locais de alimentação. 
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A Barragem de Águas Claras (BAC) possui ainda algumas condições ambientais 

para o estabelecimento de vegetação palustre nas suas margens, tendo sido 

detectadas nalguns locais algumas espécies de aves aquáticas que são no entanto 

bastante comuns em Portugal e bastante ecléticas na sua escolha de habitat 

(galinha-d’água Gallinula chloropus, perna-longa Himantopus himantopus e muito 

possivelmente pato-real Anas platyrhynchos, embora não tenha sido confirmado). 

Uma vez que do alteamento irá resultar a junção da barragem de estéreis (BE) à 

barragem de águas claras (BAC), obter-se-á uma única barragem de rejeitados, 

com extensão considerável, sem condições para a existência de fauna selvagem. 

 

Anfíbios 

São consideradas de ocorrência potencial na área de estudo e envolvente oito 

espécies pertencentes a duas ordens (Anura e Urodela) e cinco famílias 

(Salamandridae, Discoglossidae, Bufonidae, Hylidae e Ranidae) (Quadro II do 

Anexo VII). Todas as espécies se encontram ao abrigo da Convenção de Berna, 

sendo cinco consideradas como estritamente protegidas (Anexo II). Relativamente 

ao Decreto-Lei n.º 140/99, é estimada a ocorrência de uma espécie constante do 

anexo B-II, cinco espécies do anexo B-IV e apenas uma espécie presente no 

anexo B-V. No entanto, apenas a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus 

galganoi) apresenta estatuto de conservação desfavorável segundo Cabral et al. 

(2006), “Quase Ameaçado” (NT). Esta espécie está também incluída no anexo II 

da Convenção de Berna e nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99.  

Foram confirmadas três das oito espécies de ocorrência potencial, tendo sido 

detectadas duas destas espécies, Alytes cisternasii (sapo-parteiro-ibérico) e Hyla 

meridionalis (rela-meridional) através da audição do canto de machos, durante um 

ponto de amostragem de quirópteros junto à BAI (). Apesar de não se encontrarem 

ameaçados no território nacional, estas espécies estão incluídas no anexo II da 

Convenção de Berna e no anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99. Apenas a 

espécie Rana perezi (rã-verde) foi detectada junto à Barragem de Águas Claras. 
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Não obstante o facto de ser uma espécie comum, encontra-se abrangida pelo 

anexo III da Convenção de Berna e pelo anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99. 

 

Répteis 

Foram consideradas de ocorrência potencial na área de estudo seis espécies de 

répteis distribuídas por três ordens e três famílias, todas elas classificadas como 

não ameaçadas (“Least Concern”, LC) (Quadro III do Anexo VII). Todas estas 

espécies se encontram abrangidas pela Convenção de Berna, sendo três 

consideradas estritamente como protegidas (anexo II) e três como protegidas 

(anexo III). Apenas duas espécies estão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, 

exigindo protecção rigorosa (anexo B-IV) e a criação de zonas especiais de 

conservação (apenas o cágado Mauremis leprosa está incluído no anexo B-II). 

Foram detectadas duas espécies, a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e 

a cobra-de-escada (Elaphe scalaris) (Figura 52), junto à ribeira barranco do 

Morgado. Sendo bastante abundantes em todo o país, estas espécies apenas 

estão incluídas no anexo III da Convenção de Berna. 
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Figura 52 – Cobra-de-escada (Elaphe scalaris) 

 

Mamíferos 

Em relação aos mamíferos, são de ocorrência potencial na área de estudo e 

envolvente próxima 25 espécies pertencentes a seis ordens (Insectívora, 

Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora e Artiodactila) e 12 famílias. Importa 

realçar que todas as espécies de Chiroptera estimadas como ocorrendo na região 

se encontram protegidas pela Convenção de Bona (Anexo II), que exige a 

conservação de espécies migradoras. No total, 17 espécies de mamíferos estão 

protegidas pela Convenção de Berna, sendo que sete destas espécies são 

estritamente protegidas (anexo II). Das onze espécies constantes do Decreto-Lei 

n.º 140/99, nove exigem protecção rigorosa, encontrando-se listadas no anexo B-

IV e seis destas exigem mesmo a designação de zonas especiais de conservação 

(anexo B-II). No entanto apenas cinco espécies são consideradas ameaçadas 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2006), todas elas 

pertencentes à ordem Chiroptera: Rhinolophus mehelyi (morcego-de-ferradura-

mourisco), “Criticamente em Perigo” (CR), Rhinolophus ferrumequinum (morcego-

de-ferradura-grande), Rhinolophus hipposideros (morcego-de-ferradura-pequeno), 

Myotis myotis (morcego-rato-grande) e Miniopterus schreibersi (morcego-de-
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peluche), as quatro últimas espécies com estatuto “Vulnerável” (VU). Todas estas 

espécies encontram-se incluídas no anexo II das Convenções de Berna e Bona e 

ainda nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99.  

No levantamento de campo apenas foi confirmada a presença de três espécies de 

mamíferos: Erinaceus europaeus (ouriço-cacheiro) (Figura 53), Oryctolagus 

cuniculus (coelho-bravo), Lepus granatensis (lebre) e Pipistrellus kuhlii (morcego-

de-Kuhl). Apenas o coelho-bravo é motivo de alguma preocupação em termos de 

conservação (está classificado como “Quase Ameaçado”, NT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Dejecto de ouriço-cacheiro - Erinaceus europaeus na área de estudo. 
 

Durante os pontos de amostragem de morcegos foram detectados e gravados três 

indivíduos, no entanto apenas foi possível a identificação de um (P. kuhlii). Os 

restantes dois indivíduos poderão pertencer às espécies Pipistrellus pipistrellus 

(morcego-anão), Pipistrellus pygmaeus (morcego-pigmeu) ou Miniopterus 

schreibersii (morcego-de-peluche). Estas espécies emitem ultra-sons na mesma 

gama de frequências, sendo na maioria das vezes impossível a sua distinção. 
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A listagem das espécies de mamíferos de ocorrência provável na área de estudo é 

baseada na informação conhecida para quadrículas 50 X 50 km (ICN/CBA, 1999). 

Assim, tendo em conta que o abrigo mais próximo conhecido em que é assinalada 

a presença de algumas espécies ameaçadas de Chiroptera se situa a cerca de 

13 km, a sua ocorrência na área de estudo não é muito provável, atendendo 

também ao facto de várias destas espécies (Rhinolophus spp. e Myotis myotis) 

preferirem zonas mais florestadas como locais de caça. 

 

5.6.2.4 Conclusões 

De acordo com o exposto anteriormente, verifica-se que existem algumas espécies 

que, segundo legislação nacional e internacional, apresentam elevado interesse 

conservacionista, principalmente ao nível da avifauna.  

Salienta-se que a área de projecto não coincide com a Zona de Protecção Especial 

de Castro Verde e respectiva IBA, no entanto, a Bacia Hidrográfica da barragem 

de estéreis já se sobrepõe numa estreita faixa a esta área classificada. 

Assim, apesar de estar já bastante perturbada pela actividade mineira e pela 

proximidade da vila de Aljustrel, a área de estudo e a sua envolvente possuem 

elevado valor ornitológico, com a presença de várias espécies de aves estepárias, 

algumas delas protegidas a nível comunitário e com estatuto de ameaça. A área 

que será submersa como resultado do alteamento é composta essencialmente por 

pastagens extensivas, não tão importantes do ponto de vista da conservação de 

aves estepárias mas ainda assim com considerável valor ornitológico. No entanto, 

salienta-se que não foi detectado qualquer indício de nidificação destas aves 

prioritárias na área que irá ser submersa. 
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5.7 Património Arquitectónico e Arqueológico 

Este descritor foi desenvolvido pela empresa Terralevis, Lda., apresentando-se o 

relatório na íntegra no Anexo VIII. 

No Anexo VIII apresenta-se ainda a autorização da realização de trabalhos 

arqueológicos pelo IGESPAR. O relatório de arqueologia foi submetido ao 

IGESPAR em Agosto de 2010, pelo que até à data ainda não chegou a aprovação 

do mesmo relatório por este instituto. 

 

5.7.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos realizados foram executados segundo o Regulamento 

dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho) e o Decreto-

Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural), cumprindo os 

termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de 

Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de 

Setembro de 2004). 

 

5.7.2 Levantamento de Informação 

5.7.2.1 Escala de análise espacial 

A Situação Actual do Descritor Património circunscreve uma pequena área de 

estudo, com a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território 

abrangido por este projecto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas 

prospecções arqueológicas. 

Assim, optou-se por estabelecer uma área de estudo cerca de 200 m mais 

alargada (linha azul na Figura 54) que a linha definida em projecto como a “Área 

da Bacia Hidrográfica” das Barragens (linha amarela no mesmo mapa). 
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A área de projecto corresponde ao terreno que irá ser alagado pela subida das 

águas, definida a vermelho na Figura 54 (foi considerada pela cota máxima de 

afectação: 167 m). 

Considera-se como área de impacte directo a faixa de terreno de afectação 

directa (submersa pela subida das águas até à cota 167 m). A área de impacte 

indirecto consiste na área nas imediações da zona a alagar. 
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Figura 54 – Área de estudo prospectada 
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5.7.2.2 Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 

seguintes recursos: 

 Endovélico (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos) da 

responsabilidade do Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, I. P (IGESPAR). 

 Inventário do Património Classificado e em Vias de 

Classificação2 da responsabilidade do antigo Instituto Português 

do Património Arquitectónico (IPPAR). 

 Inventário3 do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU). 

 Plano Director Municipal de Aljustrel, ratificado pela Resolução 

do Conselho de Ministros nº 138/95, DR nº 264, Iª Série-B, de 

15/11/1995, pp. 6976-6988; 

 Bibliografia publicada sobre a região.  

No IGESPAR foram consultados os seguintes processos, nos dias 28 de Abril de 

2010 e 5 de Maio de 2010: 

 S – 18 – Vipasca  

 S – 01966 - Cerro da Mangancha  

 S – 02107 – Castelo de Aljustrel  

 91/1(330)-A - Plano Director Municipal de Aljustrel 

 2003/1(291) – EIA da Área Mineira de Aljustrel  

 2005/1(309) – Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, Aljustrel 

 2009/1(004) - Unidade de Produção de Óxidos Metálicos, Aljustrel 

 2009/1(288) - EIA - Bloco de Rega de Aljustrel  
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5.7.2.3 Contactos institucionais 

Com a finalidade de recolher o máximo de informação disponível contactou-se a 

Câmara Municipal de Aljustrel que gentilmente e eficazmente nos confirmou a 

inexistência de ocorrências patrimoniais na área de projecto e nas suas 

imediações. 

 

5.7.3 Prospecção arqueológica 

As prospecções arqueológicas realizaram-se no dia 14 de Maio de 2010, de forma 

sistemática, na área de projecto, pela linha de cota máxima de afectação: 167 m. 

 

5.7.4 Breve enquadramento histórico 

O estudo da ocupação humana no território abrangido pela Mina de Aljustrel e 

imediações tem como objectivo, no âmbito deste trabalho, compreender a 

evolução da ocupação humana no espaço específico onde está implantada a 

Barragem, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais 

identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural que resultarão do 

alteamento daquela. 

O mais antigo local de ocupação da zona da vila de Aljustrel é o morro de Nossa 

Senhora do Castelo (Castelo de Nossa Senhora do Castelo / Castelo de Aljustrel - 

CNS 2107), onde foram detectados artefactos e vestígios de ocupação do 

Neolítico e Calcolítico. 

A região é conhecida desde a pré-história pelas suas jazidas minerais, embora não 

se saiba com segurança desde que altura a exploração tenha sido feita de forma 

sistemática. A presença de materiais calcolíticos2 aponta para que a exploração 

                                                 

 

2 No sítio nº 5, Chapéu de Ferro (CNS 6376), foi recolhido um fragmento de bordo de uma taça campaniforme, ou seja,  
Calcolítico Final. 
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mineira, ainda que certamente algo incipiente, tenha começado cerca de 3000 a.C. 

nesta região. 

No decurso da Idade do Bronze e da Idade do Ferro (IIº e Iº milénios a.C.), o 

povoamento deslocou-se para o Cerro da Mangancha (CNS 1966), talvez devido à 

sua maior proximidade ao “chapéu de ferro”3 de São João do Deserto, o que 

permitiria uma maior facilidade na recolha do minério (Martins et alli, 2003, 59). 

Por volta do século VIII a. C., intensifica-se a exploração mineira da Península 

Ibérica, com o estabelecimento de feitorias fenícias e gregas no litoral sul e 

sudeste peninsular. Através de uma colonização pacífica e do comércio, estes 

povos adquirem o controle das zonas mineiras e introduzem novas técnicas 

metalúrgicas e de mineração, incrementando a produção de metais entre as 

populações indígenas (Martins et alli, 2003, 33). 

Mas, é com a ocupação romana entre os séculos I e IV d.C. que se inicia a 

extracção mineira de larga escala, sendo o minério fundido no local e 

posteriormente transportado para Roma4. Desta ocupação existem numerosos 

vestígios, como por exemplo no “Chapéu de Ferro” (Ocorrência Patrimonial n.º 5 / 

CNS 6376) e escoriais5 da Mina de Algares, zona para onde se deslocou o 

povoamento neste período. 

Aí onde foram encontradas duas placas em bronze, que contém as normas que 

regiam aquele Couto Mineiro, então chamado Vicus Vipascensis (Vipasca). Nelas 

são reproduzidas parte da legislação que regulava a administração das minas, o 

regime de exploração, as multas, pormenores técnicos, etc., datada uma delas por 

Claude Domergue (autor de parte das escavações no local) de cerca de 173 d.C. 

(Martins et alli, 2003, 33). 

                                                 

 

3 “Chapéu de ferro: Parte dos jazigos minerais mais próximos do afloramento e onde as alterações de decomposição 
são mais frequentes, ocasionando acumulação de óxidos de ferro.”  (Silva, 1951, vol. III,  33) 

4 É no período Imperial (séculos I e II d.C.) que se dá o apogeu da exploração em toda a região peninsular. A 
necessidade de ouro e prata para pagar às legiões e para atenuar o défice comercial crónico, agravado ao longo do 
século II, levou à intensificação da procura de metais (Martins et alli, 2003, 33). 

5“Escorial: Terreno ou campo onde há escórias de metais.”  (Silva, 1951, vol. IV,  665). 
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Fundamentais para o conhecimento da vida social, cultural e material deste 

período são, no entanto, as necrópoles de Valdoca (Ocorrência Patrimonial n.º 7 / 

CNS 12290) e do Farrobo (CNS 1922 - freguesia de São João de Negrilhos, não 

constando deste inventário), já que nunca se efectuou uma escavação de grande 

dimensão na povoação de Vipasca. 

Os objectos recolhidos nas sepulturas permitem caracterizar as duas realidades 

em confronto: na necrópole do Farrobo, foram escavadas 38 sepulturas 

maioritariamente de inumação6, tendo sido recentemente descoberta a villa que 

lhe estaria associada. Estes sítios arqueológicos correspondem à vivência do 

mundo rural e aristocrático, onde a família nobre ou rica vivia com os seus criados 

e escravos. 

Já na necrópole de Valdoca, as 496 sepulturas escavadas (35% de inumação e 

65% de incineração) permitiram caracterizar a população como correspondendo ao 

mundo urbano mais “industrial”, em que a maioria dos seus habitantes são 

escravos, artífices, mineiros, burocratas, soldados e mercadores7. Ambas as 

necrópoles forneceram espólio (como cerâmicas de importação) que atesta a 

existência de contactos com outros locais do Império Romano, como a Gália, 

península Itálica ou outros pontos da Hispânia (Martins et alli, 2003, 25). 

Após a dominação romana, as minas entram em declínio nos séculos IV e V, não 

se conhecendo referências a esta actividade em datas imediatamente posteriores. 

No período de domínio árabe, a área de povoamento desloca-se novamente para 

o Cerro de Nossa Senhora do Castelo, onde foi construído um castelo de taipa que 

durou até ao século XIV (Martins et alli, 2003, 59). 

Aljustrel era denominada Palustre pelos Árabes, aos quais foi conquistada em 

1234 (no reinado de D. Sancho II), por D. Paio Peres Correia e pelos Cavaleiros da 

                                                 

 

6 Sepulturas onde o corpo é sepultado intacto, distintas das sepulturas de incineração, onde o corpo é primeiro 
queimado e depois são sepultadas as cinzas. Ambas podem apresentar espólio associado. 

7Calcula-se que nos séculos II e III, altura da exploração mais intensa, tenham chegado a trabalhar nas minas cerca de 
2000 pessoas (Martins et alli, 2003, 25). 
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Ordem de Santiago de Espada. Como recompensa, o rei doou-lhes esta praça e 

uma vasta área (1236). Em 1252, a Ordem concedeu aos moradores de Aljustrel o 

primeiro Foral (confirmado por D. Manuel I em 1510, que lhe concedeu Foral 

Novo), que não faz referência à existência de minas ou de qualquer actividade 

mineira. Esta omissão dever-se-á ao facto de aquele ter sido concedido pela 

Ordem, a quem as minas não pertenceriam (Martins et alli, 2003, 67-68). 

Após a Reconquista, a vila parece ter perdido a sua importância militar e 

estratégica, tendo crescido de forma muito ténue para o vale a sudeste do morro. 

A isto não será alheio o facto de ali residir o representante daquela Ordem Militar, 

o que fez com que nenhum outro nobre pudesse ali estabelecer residência, 

contribuindo para o fraco desenvolvimento urbano e falta de casas senhoriais 

(Martins et alli, 2003, 59). 

Há alguns indícios ao longo da Idade Moderna de que as Minas continuariam sob 

a alçada régia, mas não é referido em concreto que continuariam em laboração. 

Há porém uma datação obtida recentemente para uma madeira de escoramento 

que se julgava do período romano, que determinou que a árvore que lhe teria dado 

origem seria de cerca de 1620. Há assim a forte possibilidade de que houvesse 

exploração nas Minas de Aljustrel em meados do século XVII (Martins et alli, 2003, 

68). 

Presume-se que a actividade tenha sido abandonada no século XVIII, já que só 

volta a haver referências documentais às minas em meados do século XIX, altura 

em que a exploração mineira foi retomada em larga escala. O aumento da 

população activa e efectiva da vila e das povoações vizinhas foi uma das 

consequências mais imediatas. 

Em 1873, Pinho Leal descreve no seu Dicionário Geográfico e Corográfico (Leal, 

1873, 139) a importância das minas de Aljustrel: “Esta mina promette ser uma 

fonte incalculável de riqueza para a companhia e para o paiz”, salientando também 

que a Companhia de Mineração Transtagana já mandara estudar o traçado para a 

construção do ramal de caminho-de-ferro que ligará a mina à estrada do sul e à 

Linha Beja – Casevel, que trará vantagens para as duas Companhias. 
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Até ao presente, a actividade alternou períodos de prosperidade com outros de 

baixa produtividade, representando as décadas de 1960/80 um pico de produção, 

desactivada em 1993. A exploração mineira retomou entretanto novamente a sua 

produção (www.mun-aljustrel.pt/freguesia/aljustrel.asp), o que se traduzirá 

necessariamente num desenvolvimento económico e laboral do concelho. 

No Quadro 39 e na Figura 55 apresentam-se as ocorrências patrimoniais 

identificadas na área de estudo. Na Figura 56 apresenta-se a carta de 

visibilidades. 

 

Quadro 39 – Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de estudo 

N.º DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CNS CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA NATUREZA BIBLIOGRAFIA 

1 
Águas 
Claras 

Vestígios de 
Superfície 

- - Indeterminado Arqueológico 
Prosp (J 

Albergaria) 

2 Manteirinha 
Vestígios de 
Superfície 

- - Indeterminado Arqueológico 
Prosp (J 

Albergaria) 

3 
Moinho de 
Aljustrel 2 

Moinho - - Indeterminado Etnográfico CMP 

4 
Moinho de 
Aljustrel 1 

Moinho - - Indeterminado Etnográfico CMP 

5 
Chapéu de 
Ferro 

Povoado 
Mineiro 

6376 - Calcolítico/Romano Arqueológico Endovélico 

6 
Mina de 
Aljustrel 

Mina - - - Geológico CMP 

7 Valdoca Necrópole 12290 - Romano Arqueológico Endovélico 

http://www.mun-aljustrel.pt/freguesia/aljustrel.asp
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Figura 55 – Localização das ocorrências patrimoniais na área de estudo 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  240 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

Figura 56 – Carta de visibilidades 
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5.7.5 Caracterização patrimonial 

Durante os trabalhos de prospecção identificou-se na área de influência do 

projecto um sítio (n.º 1, Águas Claras) com vestígios cerâmicos de superfície e 

outro (n.º 7, Manteirinhas) já fora da área de projecto, mas que fica nas imediações 

da área a alagar com a subida das águas (Quadro 40). 

 

Quadro 40 – Ocorrências patrimoniais identificadas nas prospecções arqueológicas 

N.º DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CNS CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA 

1 Águas Claras Vestígios de Superfície - - Indeterminado 

2 Manteirinha Vestígios de Superfície - - Indeterminado 

 

5.7.5.1 Águas Claras (n.º 1) 

O sítio de Águas Claras consiste numa mancha de materiais cerâmicos de 

construção e de cerâmica comum, de cronologia indeterminada, mas 

provavelmente medievais ou modernos. 

O sítio implanta-se num pequeno cabeço sobranceiro à Barragem de Estéreis e aí 

existem igualmente muitos fragmentos de xisto e grauvaque soltos, que poderão 

estar relacionados com a construção anteriormente existente. 
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.  

Figura 57 – Vista geral da implantação do sítio (n.º 1) e pormenor dos materiais 

arqueológicos 

 

5.7.5.2 Manteirinhas (n.º 7) 

Tal como o das Águas Claras, o sítio de Manteirinhas consiste numa mancha de 

materiais cerâmicos de construção e de cerâmica comum, de cronologia 

indeterminada, mas provavelmente medievais ou modernos. 

O sítio implanta-se num pequeno cabeço sobranceiro à Barragem das Águas 

Claras e aí existem igualmente muitos fragmentos de xisto e grauvaque soltos, que 

poderão estar relacionados com a construção anteriormente existente. 

 

.  

Figura 58 – Vista geral da implantação do sítio (n.º 2) e pormenor dos materiais 

arqueológicos 
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5.7.6 Análise de valor patrimonial 

As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas na área de projecto 

contribuíram para a identificação de apenas uma ocorrência patrimonial, com 

Reduzido Valor Patrimonial (Classe D). 

 

Quadro 41 – Valor Patrimonial do local identificado na área de projecto. 

N.º DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO 
VALOR 

PATRIMONIAL 

CLASSE DE 

VALOR 

PATRIMONIAL 

1 Águas Claras Vestígios de Superfície 6 D 

 

Esta avaliação explica-se pelo valor médio na Categoria de Valor Histórico e Valor 

Científico, bem como, pelo nosso desconhecimento acerca da sua 

Monumentalidade, Estado de Conservações e Valor Simbólico. 

 

5.8 Sócio-Economia 

5.8.1 Introdução 

A caracterização socio-económica do concelho de Aljustrel e da freguesia afectada 

pelo projecto – Aljustrel, foi efectuada com base nos dados publicados pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes aos Censos de 1991 e 2001, no 

Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2008, no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel (PEDAL), e nos sites de Internet 

relacionados. 

A caracterização socio-económica da área em estudo teve como referência o 

concelho de Aljustrel, assim como as 5 freguesias que o compõem (Aljustrel, 

Ervidel, Messejana, Rio de Moinhos e S. João de Negrilhos – Figura 59), dando-se 
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mais ênfase, sempre que possível, à freguesia da Aljustrel, na qual se insere o 

projecto do alteamento da barragem de rejeitados da ALMINA, S.A.. 

 

 

Figura 59 – Freguesias do concelho de Aljustrel 
 

Do ponto de vista do âmbito geográfico, a caracterização sócio-económica da 

região onde se vai inserir o projecto incidiu sobre o nível concelhio, em todos os 

aspectos que os dados disponíveis não permitiram alcançar uma desagregação 

superior. Sempre que possível desceu-se até ao nível de freguesia, que no caso 

da instalação em estudo, afectará principalmente a freguesia de Aljustrel. Deste 

modo, o âmbito geográfico da componente sócio-económica compreende níveis 

administrativos e geográficos específicos consoante a natureza da análise, os 

objectivos pretendidos e a consistência e coerência da informação disponível. 

A presente caracterização sócio-económica da área geográfica de implementação 

do projecto, servirá de base para a fase seguinte, onde se efectuará a análise dos 

impactes sociais e económicos do projecto, bem como a proposta de medidas de 
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minimização. A análise sócio-económica incidirá sobre a demografia, a estrutura 

sócio-económica e as condições de vida da população. 

O facto de estes indicadores serem de natureza demasiado genérica para o nível 

de análise que se pretende levou à sua desagregação em subtemas. Nos estudos 

demográficos procurou-se apurar as principais linhas de evolução e distribuição 

da população, tendo em atenção a sua estrutura etária e nível de instrução. 

Quanto à caracterização das actividades económicas, a análise centrar-se-á na 

descrição da estrutura sectorial do emprego e das actividades e na caracterização 

da população activa. Finalmente, e para aferir o estádio de desenvolvimento da 

região, serão avaliadas as condições de vida da população, tendo em conta 

indicadores sociais como a Habitação e Consumo, a Saúde, a Educação e as 

Acessibilidades e Rede Viária. 

 

5.8.2 Enquadramento Regional e Local 

5.8.2.1. Enquadramento geográfico e administrativo 

O concelho de Aljustrel, pertencente ao distrito Beja insere-se na sub-região do 

Baixo Alentejo (NUT III) da região Alentejo (NUT II). A área de implementação do 

projecto situa-se na freguesia de Aljustrel, uma das 5 freguesias do concelho e 

onde se situa a sede do concelho. 

A região Alentejo com 31.551,2 km2, subdivide-se em 5 sub regiões, sendo estas: 

Lezíria do Tejo, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. O 

concelho de Aljustrel integra-se no conjunto de municípios da sub-região Baixo 

Alentejo com 8.542,7 km2, composto também pelos municípios de Ourique, Castro 

Verde, Almodôvar, Mértola, Serpa, Beja, Ferreira do Alentejo, Alvito, Cuba, 

Vidigueira, Moura e Barrancos. 

O concelho de Aljustrel é limitado a Norte pelo concelho de Ferreira do Alentejo, a 

leste pelo concelho de Beja, pelos concelhos de Ourique e Castro Verde a sul e 

por Santiago do Cacém a ocidente. Aljustrel situa-se no coração do Baixo Alentejo 

e ocupa uma superfície de 458,3 km2, administrativamente repartido por cinco 

freguesias: Aljustrel, Ervidel, Messejana, Rio de Moinhos e São João de Negrilhos. 
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A vastidão dos seus campos e a planície a perder de vista caracterizam este 

concelho, cuja sede é considerada uma das mais antigas povoações de Portugal. 

A freguesia de Aljustrel, sendo a que apresenta uma das maiores dinâmicas 

demográficas, é também a que maior “peso” relativo tem no Concelho, o que é 

lógico dada a acção polarizadora que a sede de Concelho exerce não só em 

relação à população, mas também em relação às actividades económicas. A 

freguesia de Aljustrel tem sido alvo, ao longo do século, de grande dinâmica, 

apesar de nas últimas décadas sofrer diminuições sucessivas da população, 

principalmente visíveis a partir de 1950. Dado o envelhecimento da população e o 

cada vez menor número de crianças, não parece previsível uma renovação da 

estrutura etária no curto e no médio prazo. A estrutura etária da população surge 

como duplamente envelhecida, à semelhança do que acontece noutros concelhos 

da Região. 

A história da vila de Aljustrel está fortemente ligada às suas minas. Apesar da 

presença humana remontar ao III milénio a.C., é sobretudo durante o período da 

dominação romana (I séc. d.C.) que a sua ocupação se desenvolveu fortemente 

devido à exploração dos seus recursos mineiros (cobre, prata, ouro). A mina 

constitui um importante património económico e cultural e faz de Aljustrel uma terra 

com características específicas no quadro do Alentejo. 

 

5.8.3 Demografia / População e Povoamento 

5.8.3.1 Evolução e Distribuição da População 

A região Alentejo ocupa uma área de 31.551,2 km2 representando cerca de 34,26 

% do território nacional, apresenta uma densidade populacional muito reduzida de 

24,0 hab/km2, muito abaixo da média nacional (115,4 km2) (2008). 

À medida que baixamos na escala territorial de análise, verificamos um acentuado 

decréscimo de densidade populacional, com valores de 14,8 hab/km2 (2008) na 

sub-região do Baixo Alentejo, embora ligeiramente superiores de 20,6 hab/km2 

(2008) no concelho de Aljustrel. 
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A freguesia de Aljustrel apresenta a segunda mais elevada densidade populacional 

entre as freguesias do concelho, com valores de 29,18 hab/km2, no ano de 2001. 

 

Quadro 42 – Evolução da População Residente, Área (km2) e Densidade (hab/km2) 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

ÁREA 

(KM2) 

D.P.  

(HAB/KM2) 

2001 

D. P. 

(HAB/KM2) 

2008 1991 2001 
31 DE MAIO 

DE 2010 

TAXA DE 

VARIAÇÃO 

INTER 

CENSITÁRIA 

(1991/2001) 
(%) 

PORTUGAL 9.867.147 10.076.107 10.637.713 + 2,1 92 094,4 112,38 115,4 

ALENTEJO 782.331 776.585 753.407 - 0,7 31.551,2 24,35 24,0 

BAIXO 

ALENTEJO 
143.020 135.105 125.066 - 5,5 8.542,7 15,5 14,8 

ALJUSTREL 

(CONCELHO) 
11.990 10.567 9.333 - 11,9 458,4 23,05 20,6 

ALJUSTREL 6.095 5.559 _ - 8,8 190,5 29,18 _ 

ERVIDEL 1.599 1.309 _ - 18,1 38,8 33,74 _ 

MESSEJANA 1.303 1.112 _ - 14,7 113,8 9,77 _ 

RIO DE 

MOINHOS 
937 864 _ - 7,8 37,6 22,98 _ 

S. JOÃO DE 

NEGRILHOS 
2.056 1.723 _ - 16,2 77,7 22,18 _ 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008. (INE, 2009), Recenseamentos Gerais da População de 1991 

e 2001. 

Em termos de evolução geral da população, a região Alentejo manteve no período 

1991/2001 uma tendência negativa, como se verifica no Quadro 42 ao contrário da 

tendência nacional (+2,1%). Trata-se de uma região onde se verifica um 

decréscimo populacional, com variações negativas, confirmando-se a intensa 

desertificação do Alentejo, particularmente do Baixo Alentejo.  
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Quanto à distribuição demográfica, existe uma significativa disparidade, entre a vila 

e o conjunto do concelho. Cerca de metade da população do concelho reside na 

sua sede, Aljustrel, e a restante população distribui-se de forma relativamente 

homogénea pelas outras 4 freguesias. A evolução demográfica ao nível de 

freguesia, revelou ser de tendência negativa em todas elas, no último período 

inter-censitário.  

No que respeita à densidade populacional, verifica-se um valor relativamente alto 

no concelho de Aljustrel (23,05 hab/km2) face à sub-região onde se insere, Baixo 

Alentejo, já por si com baixos valores de densidade populacional. 

 

5.8.2.2. Indicadores demográficos 

A análise do movimento natural de uma população tem como objectivo o 

estabelecimento do saldo que essa população apresenta em termos de 

nascimentos e mortes, para um determinado período de tempo considerado. 

Pela observação do Quadro 43, é possível verificar uma acentuada redução da 

capacidade de rejuvenescimento, traduzida pela taxa de natalidade (razão entre o 

n.º de nascimentos ocorridos num determinado período de tempo e a população 

nesse mesmo período), à medida que se analisam as unidades territoriais do geral 

para o particular: (Portugal 9,4%; Alentejo 8,3%; Baixo Alentejo 8,5% e Aljustrel 

5,9%). 

Já a evolução da taxa de mortalidade apresenta uma tendência inversa, 

apresentando Aljustrel, um valor próximo do dobro da média nacional (Portugal 

9,8% Aljustrel 15,6%). 

 

Quadro 43 – Indicadores Demográficos no concelho de Aljustrel em 2009 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

TAXA BRUTA DE 

NATALIDADE 

(‰) 

TAXA BRUTA DE 

MORTALIDADE 

(‰) 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

NATURAL 

(%) 

ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO 

(%) 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

MIGRATÓRIO 

(%) 

PORTUGAL 9,4 9,8 -0,05 117,6 0,14 
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UNIDADES 

TERRITORIAIS 

TAXA BRUTA DE 

NATALIDADE 

(‰) 

TAXA BRUTA DE 

MORTALIDADE 

(‰) 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

NATURAL 

(%) 

ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO 

(%) 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

MIGRATÓRIO 

(%) 

ALENTEJO 8,3 13,8 -0,55 173,2 0,07 

BAIXO 

ALENTEJO  
8,5 15,7 -0,73 175,0 -0,20 

ALJUSTREL  5,9 15,6 -0,98 193,1 -0,37 

Fonte: INE 

(http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=tab

3 ) 

 

A taxa de natalidade tem vindo a sofrer uma tendência de diminuição, segundo 

dados censitários de 1991, 2001 e 2008. Por seu lado, a taxa de mortalidade, nos 

mesmos anos de referência, sofreu uma subida acentuada. 

Aljustrel conheceu na última década um acentuar de tendências de 

envelhecimento, sendo, em 2009, um concelho com um índice de envelhecimento 

elevado. Os índices de envelhecimento situam-se nos 193,1% em Aljustrel; 175% 

no Baixo Alentejo e 117,6% em Portugal. No que respeita a freguesias, de acordo 

com os Censos de 2001 a freguesia de Ervidel era a que apresentava um maior 

índice de envelhecimento (335,6%), em oposição à freguesia de Aljustrel (148%). 

 

5.8.2.3. Estrutura etária 

A estrutura etária da população de Aljustrel, resumida no Quadro 44 caracteriza-

se por um forte peso nos escalões de idades entre os 25 e os 64 e idades 

superiores a 65 anos. 

Outro facto relevante desta pirâmide, é a relação existente entre o número de 

indivíduos com mais de 75 anos e os indivíduos com menos de 14 anos, que é 

idêntico. A população no escalão mais jovem (0-14 anos) apresenta em Aljustrel, 

um valor de 3,9%,inferior à média nacional. 

 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=tab3
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=tab3
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Quadro 44 – Estrutura Etária da População a 31/12/2008 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e + 75 e + 

Nº Hab. % Nº Hab. % Nº Hab. % Nº Hab % Nº Hab % 

PORTUGAL 1.622.991 15,3 1.207.060 11,4 5.922.990 55,7 1.874.209 17,6 868.717 8,2 

ALENTEJO 100.686 13,3 78.820 10,4 403.494 53,3 174.069 23,0 87.106 11,5 

BAIXO 

ALENTEJO 
16.694 13,2 13.556 10,7 66.602 52,8 29.382 23,3 14.816 11,7 

ALJUSTREL 1.077 11,4 1.015 10,7 5.325 56,3 2.043 21,6 1.010 10,7 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2008 (INE, 2009). 
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2008 (INE, 2009). 

Figura 60 – Estrutura Etária da População (2008) 
 

Pela observação da Figura 60, verifica-se que quer a região Alentejo, quer a sub-

região Baixo Alentejo, quer o concelho de Aljustrel apenas apresentam valores 

proporcionais mais altos do que o valor nacional, nos escalões etários mais 

elevados, compreendendo idades a partir dos 65 anos. 

Quanto à distribuição da população por sexos, verifica-se nos grupos mais idosos 

supremacia do sexo feminino, e nos restantes escalões etários uma maior 
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proximidade em número dos habitantes dos dois sexos, embora se registe 

precisamente o contrário, preponderância do sexo masculino. 

Na globalidade dos escalões etários, o concelho de Aljustrel apresenta uma 

relação de 50,17% de mulheres e 49,83% de homens, ou seja um equilíbrio quase 

perfeito (Figura 61). 
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2008 (INE, 2009) 

Figura 61 – Distribuição por sexos da população do concelho de Aljustrel (2008) 
 

5.8.2.4. Nível de Instrução 

A situação dos alunos matriculados no município de Aljustrel, por nível de ensino, 

no ano lectivo de 2007/2008, é apresentada no Quadro 45. 

 

Quadro 45 – Alunos matriculados no município de Aljustrel, por nível de ensino, no ano 

lectivo de 2007/2008 

 PÚBLICO PRIVADO 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 121 84 

Ensino 
Básico 

1ºCICLO 356 0 

2º CICLO 241 0 
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3º CICLO 857 0 

ENSINO SECUNDÁRIO 427 0 

ENSINO PÓS SECUNDÁRIO 0 0 

ENSINO PROFISSIONAL 40 0 

Fonte: Anuário da região Alentejo 2008 (INE 2009). 

 

Do total da população do concelho, apenas 40,1% completou o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, 11,5% o 2.º Ciclo, 9,5% o 3.º Ciclo e 3,1% o Ensino Superior (Censos 

2001), situando-se a taxa de analfabetismo, em 2001 nos 17,3% no concelho de 

Aljustrel [com preponderância para a população feminina (21%) em detrimento da 

masculina (13,6%)], inferior à verificada em 1991 – 21,3%. 

 

Quadro 46 – Taxa de analfabetismo no concelho de Aljustrel 

  

  

TAXA DE ANALFABETISMO (%) 

HOMENS MULHERES TOTAL 

ALJUSTREL 8,30 16,30 12,40 

ERVIDEL 21,80 26,30 24,10 

MESSEJANA 16,20 24,80 20,50 

SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 19,80 27,30 23,50 

RIO DE MOINHOS 17,70 26,20 21,80 

TOTAL CONCELHO 13,60 21,00 17,30 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

5.8.2.5. Povoamento 

No que respeita à caracterização do povoamento, a população residente no 

concelho de Aljustrel, distribui-se por 5 freguesias, distribuindo-se por 10 lugares 

censitários (2001). 
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5.8.4 Estrutura Sócio-Económica 

5.8.4.1 Emprego e população activa 

O concelho de Aljustrel conta com uma população activa reduzida (39,4%), 

apresentando o valor mais baixo de taxa de actividade das unidades territoriais em 

análise, Quadro 47. Este facto pode ser relacionado, com a estrutura envelhecida 

do concelho. No período inter-censitário 1991-2001, verifica-se uma ligeira subida 

deste valor, embora se verifique um ligeiro decréscimo na taxa de actividade 

masculina verificou-se um acréscimo significativo na taxa de actividade feminina. 

Mesmo assim a taxa de actividade feminina é inferior à média de todas as 

unidades territoriais hierarquicamente acima. 

 

Quadro 47 – Evolução da Taxa de Actividade 1991/2001, por sexo (%) 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

1991 2001 

TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES 

PORTUGAL 44,6 54,3 35,5 48,2 54,8 42 

ALENTEJO 42,0 53,7 30,8 45,4 52,4 38,8 

BAIXO ALENTEJO 38,8 51,5 26,5 42,5 50,2 35,0 

ALJUSTREL 36,7 49,1 24,4 39,4 47,7 31,2 

Fonte: INE, Censos 2001. 

 

No que diz respeito à população activa, esta representava em 2001 39,4% do total 

da população residente em Aljustrel, ou seja 4.165 indivíduos. Desses, 3.636 estão 

empregados maioritariamente nos sectores dos serviços, indústria, construção, 

energia e água. De referir também que, em Aljustrel o sector com maior número de 

empresas é o do comércio por grosso e a retalho. 
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Quadro 48 – População Activa, Empregada, Desempregada e Inactiva no Concelho de 

Aljustrel 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

CONCELHO 
ALJUSTRE

L 
ERVIDEL MESSEJANA 

S. JOÃO DE 

NEGRILHOS 
RIO DE 

MOINHOS 

POP. ACTIVA (TOTAL) 4165 2297 461 405 676 326 

POP. ACTIVA (H) 2515 1326 286 271 429 203 

POP. ACTIVA (M) 1630 971 175 134 247 123 

POP. EMPREGADA (TOTAL) 3636 2016 408 367 583 262 

POP. EMPREGADA (H) 2328 1226 261 257 400 184 

POP. EMPREGADA (M) 1308 790 147 110 183 78 

POP. DESEMPREGADA (TOTAL) 529 281 53 38 93 64 

POP. DESEMPREGADA (H) 187 100 25 14 29 19 

POP. DESEMPREGADA (M) 342 181 28 24 64 45 

POP. INACTIVA (TOTAL) 6402 3262 848 707 1047 538 

POP. INACTIVA (H) 2762 1423 369 287 440 243 

POP. INACTIVA (M) 3640 1839 479 420 607 295 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

A taxa de população desempregada no concelho Aljustrel era em 2001, de 

12,70%, com uma proporção mais elevada de população feminina (20,70%) do 

que masculina (7,40%). O valor de taxa de desemprego no concelho (2001), situa-

se acima do valor de taxa de desemprego (2008) a nível nacional, de 7,6% e da 

região Alentejo, com 11,7%. 
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Quadro 49 – Taxas de Desemprego no Concelho de Aljustrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

Quadro 50 – Taxa de Desemprego (2008) 

 
TAXA DE DESEMPREGO 

TOTAL MULHERES 

PORTUGAL 7,6 8,8 

ALENTEJO 9,0 11,7 

Fonte: Anuário da região Alentejo 2008 (INE 2009). 

 

Da população em situação de desemprego no concelho, cerca de 20,8% 

encontrava-se em 2001, à procura de 1º emprego e 80,2% à procura de novo 

emprego. 

Aljustrel tem uma forte concentração de emprego em redor de um número 

bastante reduzido de sectores, actividade mineira e fileira agrícola. Com a 

suspensão da actividade mineira, e na actividade agro-industrial, com o 

encerramento de duas importantes unidades industriais, a economia do concelho 

modificou-se, apresentando, em 2001, um maior nível de emprego no sector 

terciário. 

FREGUESIAS  
TAXA DE DESEMPREGO (%) 

HOMENS MULHERES TOTAL 

ALJUSTREL 7,50 18,60 12,20 

ERVIDEL 8,70 16,00 11,50 

MESSEJANA 5,20 17,90 9,40 

RIO DE MOINHOS 9,40 36,60 19,60 

SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 6,80 25,90 13,80 

TOTAL CONCELHO 7,40 20,70 12,70 

TOTAL CONCELHO (1991) 8,80 32,50 16,70 
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Quadro 51 – População Empregada segundo o Sector de Actividade no Concelho de 

Aljustrel (2001) 

FREGUESIAS 
AGRICULTURA, 
SILVICULTURA E 

PESCA 

INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO, 
ENERGIA E ÁGUA 

SERVIÇOS 

ALJUSTREL 150 619 1247 

ERVIDEL 50 135 223 

MESSEJANA 68 126 173 

RIO DE MOINHOS 31 128 103 

SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 145 185 253 

TOTAL CONCELHO 444 1.193 1.999 

Fonte: INE, Censos 2001. 

 

No sector primário e secundário a grande maioria dos trabalhadores pertencem ao 

sexo masculino, 90,3% no sector primário e 91% no sector secundário. No sector 

terciário, existe uma aproximação dos dois sexos, embora, neste, a maioria 

pertença ao sexo feminino com uma percentagem de 57,9%. 

 

5.8.4.2 Estrutura sectorial das actividades económicas 

O concelho de Aljustrel apresentava, há alguns anos atrás, uma estrutura 

produtiva muito assente na empresa mineira, em poucas unidades 

transformadoras e produtos agro-alimentares e no funcionamento de um sector 

agrícola com expressão económica local e com alguma representatividade sub-

regional. 

Aljustrel é um município essencialmente agrícola onde, em grande parte, ainda se 

pratica a cultura de cereais em regime extensivo. Contudo, neste sector de 

actividade merece destaque particular a agricultura de regadio praticada no 

perímetro do Roxo, com produções de hortícolas e horto-industriais, especialmente 

tomate, mas também milho, oleaginosas e leguminosas. Por outro lado, assiste-se 

à renovação e expansão da área de olival. 
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No entanto, o conjunto das actividades ligadas ao comércio e serviços, à 

construção civil, à carpintaria, à serralharia, às artes gráficas, ao serviço 

automóvel, à fabricação de explosivos civis, entre outras, tem vindo a assumir 

importância cada vez mais dominante na economia local. 

 

Quadro 52 – Principais Actividade Económicas no Concelho de Aljustrel 

 

Fonte: Site Minha terra, em www.minhaterra.com.pt, 2007. 

 
Quanto à estrutura do tecido empresarial, em Aljustrel existe uma forte 

concentração de estabelecimentos no ramo do comércio a retalho, na sua grande 

maioria empresas com actividade nos ramos alimentar e bebidas, têxteis, vestuário 

e calçado, reparação de veículos automóveis, seguida das actividades 

relacionadas com a agricultura. 

 

Quadro 53 – População empregada, segundo o sector de actividade a 31 Dez 2001 

FREGUESIA PRINCIPAIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ALJUSTREL 
Comércio; Serviços; Agricultura; Pecuária; Silvicultura; Indústria Gráfica; 

Serralharia; Carpintaria; Construção; Explosivos Civis 

ERVIDEL Agricultura (vinhatarias, cereais); Pecuária; Serralharia; Carpintaria 

MESSEJANA Agricultura; Pecuária; Serralharia; Carpintaria; Comércio 

SÃO JOÃO DE NEGRILHOS Agricultura; Olivicultura; Pecuária; Horticultura; Pequeno Comércio  

RIO DE MOINHOS Agricultura; Olivicultura; Pequeno Comércio; Construção Civil 

SECTOR / SECÇÕES DA 

CAE 

ALENTEJO BAIXO ALENTEJO ALJUSTREL 

N.º % N.º % N.º % 

Primário / CAE 0 38.700 12,0 7.571 14,9 444 12,2 

Secundário / CAE 1-4 90.294 27,9 11.537 22,7 1.193 32,8 

Terciário / CAE 5-9 194.173 60,1 31.710 62,4 1.999 55,0 

http://www.minhaterra.com.pt/
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Fonte: INE – Censos 2001 

 

Quadro 54 – Trabalhadores por conta de outrém nos estabelecimentos, segundo o sector 

de actividade a 31 Dez 2007 

Fonte: Anuário da região Alentejo 2008 (INE 2009). 

 
 

Primário

12%

Secundário

33%
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55%
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47%

2007 

Figura 62 – Distribuição da população empregada no concelho de Aljustrel por sector de 

actividade (2001) e distribuição dos trabalhadores por conta de outrém por sector de 

actividade (2007) 
 

Totais 323.167 100 50.818 100 3.636 100 

SECTOR / SECÇÕES DA 

CAE 

PORTUGAL ALENTEJO BAIXO ALENTEJO ALJUSTREL 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Primário / CAE A 35.777 1,6 13.423 10,1 2.927 14,6 180 12,0 

Secundário / CAE B-F 816.335 36,3 43.894 33,4 5.318 26,4 617 41,2 

Terciário / CAE G-U 1.395.838 62,1 74.374 56,5 11.868 59,0 702 46,8 

Totais 2.247.950 100 131.691 100 20.113 100 1.499 100 
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Da Figura 62 pode-se concluir que o sector dominante no concelho de Aljustrel é o 

sector terciário, logo seguido do secundário, apresentando alguma 

representatividade o sector primário 

O PEDAL - Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel, tem 

como objectivo central a definição de um quadro coerente de linhas estratégicas 

orientadoras do desenvolvimento concelhio, a prosseguir por entidades públicas 

(locais e regionais) e por entidades privadas instaladas no território municipal, com 

vista a ultrapassar, tanto quanto a escala municipal de intervenção o permite, as 

dificuldades com que a economia e a sociedade local se defronta bem como 

explorar as potencialidades que o território concelhio dispõe.  

Assim, o Plano traça os seguintes objectivos estratégicos de desenvolvimento: 

diversificar a base económica e desenvolver o tecido empresarial local; qualificar e 

desenvolver as condições urbanas, ambientais e sociais; reforçar a base 

institucional de apoio ao desenvolvimento.  

Para a concretização destes objectivos foi elaborado um Programa de Intervenção 

composto por um total de 36 projectos, estando 12 classificados como «Projectos 

Estratégicos Fundamentais», devido à sua natureza potencialmente estruturante e 

mobilizadora dos recursos e capacidades locais. Estes 36 projectos organizam-se 

em torno dos seguintes quatro grandes «Domínios Estratégicos de Intervenção»:  

1. «Diversificação e Desenvolvimento Empresarial» - Reforçar a base 

institucional de apoio ao desenvolvimento empresarial; criar e qualificar os 

espaços de localização de empresas; promover os mecanismos de educação 

e formação profissional adequados; criar condições institucionais e 

financeiras para a dinamização socioeconómica da sub-região mineira do 

Baixo Alentejo. 

2. «Desenvolvimento Rural» - Revitalizar e desenvolver as actividades 

agrícolas como suporte do mundo rural, utilizar e ordenar o espaço rural em 

função do seu potencial, promover a gestão integrada dos recursos 

endógenos tendo em conta o seu aproveitamento económico e social:; 

melhorar a acessibilidade e infra-estruturação do meio rural. 
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3. «Desenvolvimento do Regadio e da Agro-Indústria» - Consolidar e 

desenvolver o sector agro-industrial; criar e manter as condições de 

competitividade das horto-indústrias, hortícolas e horto-frutícolas; reforçar e 

desenvolver o associativismo agrícola. 

4. «Ambiente Urbano e Desenvolvimento Social» - Promover a qualificação 

urbana e ambiental da vila e da sua envolvente; valorizar o património 

histórico e cultural; promover a dinamização sociocultural no concelho; 

reforçar as relações com o Alentejo Litoral e Interior. 

 

5.8.4.3 Estrutura empresarial 

Segundo os Indicadores de contas regionais por NUTS III, 2006 e 2007, do 

Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2008, a região Alentejo apresenta um valor 

de 6,9% do PIB total do país e o Baixo Alentejo um valor de 1,1%. Já o valor de 

PIB per capita (em milhares de euros) de 14,2 no Baixo Alentejo, é próximo do 

valor médio da região Alentejo (14,7) e inferior à média nacional (15,4). 

A Produtividade (VAB/emprego) em milhares de euros: por unidade territorial é de 

27,3 para Portugal; 30,0 para a região Alentejo e 33,4 para a Sub-região Baixo 

Alentejo.  

O concelho dispõe de 2 zonas industriais, 1 em Aljustrel e outra na Messejana. 

O Pólo Industrial de Aljustrel situa-se a SW da vila e pode acolher até 36 lotes 

agrupados em três classes em função da área (numa área total de 96.209 m2, dos 

quais 54.934 m2 para uso de indústria e serviços). Localiza-se a 36 km de Beja, 

tem ligação ferroviária directa ao Porto de Setúbal, além do ramal de carga (via 

larga) do Carregueiro, e está a 7 km da A2 (Auto-Estrada do Sul). 

A Zona de Actividades Económicas de Messejana foi um espaço concebido pela 

Câmara Municipal de Aljustrel para o acolhimento de actividades industriais e 

serviços na área da reparação. Este espaço tem como principais objectivos 

dinamizar o tecido empresarial, estimular a capacidade criativa e empreendedora e 

criar novos postos de trabalho através de novas empresas. Esta zona apresenta 
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uma área total de 23.427 m2, da qual 12.093 m2 são para indústria ligeira e 

serviços, repartidos por 20 lotes. 

O Centro Municipal de Acolhimento de Micro Empresas (CMAME) fica localizado 

no pólo industrial de Aljustrel, sendo destinado preferencialmente a induzir um 

primeiro impulso à criação de novas empresas que visem um nível de actividade 

de escala superior. Dispõe de 3 salas e 7 pavilhões para incubação de Micro 

Empresas industriais e de serviços, bem como uma área de serviços comuns 

(recepção centro de documentação e informação, reprografia e sala de formação e 

reuniões). O Centro tem como principal objectivo fomentar o aparecimento de 

novas empresas na área geográfica deste Concelho proporcionando-lhes 

condições técnicas e físicas para um desenvolvimento e crescimento sustentados, 

tendo em vista a criação de postos de trabalho locais. 

O FAME - Fundo de Apoio às Micro Empresas no Concelho de Aljustrel – 

acompanha o CMAME na sua função de instrumento de apoio às Micro Empresas 

instaladas no concelho cujo objectivo principal é promover ganhos de 

competitividade nas Micro Empresas do Concelho de Aljustrel e dotá-las de maior 

capacidade para a prestação de serviços de qualidade. 

A par das infra-estruturas económicas o concelho dispõe também de algumas 

instituições de promoção económica que interessa distinguir: um Centro de 

Formação Profissional, uma Associação de Desenvolvimento Local – ESDIME e a 

Associação de Beneficiários do Roxo.  

 

Quadro 55 – Estrutura empresarial no concelho de Aljustrel 

 PORTUGAL ALENTEJO BAIXO ALENTEJO ALJUSTREL 

DENSIDADE DE EMPRESAS (N.º /KM2) 12,0 2,2 1,3 1,8 

PESSOAL AO SERVIÇO POR EMPRESA (N.º) 3,5 2,7 2,2 1,8 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008 (INE, 2009) 

 

Comparando as três unidades territoriais (região, sub-região e concelho), e com 

base nos dados apresentados no Quadro 56 verifica-se uma diferença entre a 
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proporcionalidade da distribuição das empresas pelas diferentes áreas de 

actividade, de acordo com a Classificação das Actividades Económicas.  

Por comparação, destaca-se por apresentar uma proporcionalidade 

significativamente superior no concelho relativamente à região, as actividades 

classificadas com o CAE D (Indústrias Transformadoras); e por apresentarem uma 

proporcionalidade significativamente inferior, as actividades com os CAE F 

(Construção) a O (). 

 

Quadro 56 – Empresas sedeadas na região Alentejo, na sub-região Baixo Alentejo e no 

concelho de Aljustrel, segundo o CAE, Rev. 2.1 a 31 Dez 2007 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008 (INE, 2009) 

 

No concelho de Aljustrel predominam as empresas com CAE D (Indústrias 

Transformadoras), seguidas das empresas com CAE G (Comércio por grosso e 

SECTOR / SECÇÕES DA 

CAE 

PORTUGAL ALENTEJO BAIXO ALENTEJO ALJUSTREL 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

B 5.159 0,47 363 0,53 20 0,19 0 0,00 

C 1.501 0,14 227 0,33 7 0,06 0 0,00 

D 94.639 8,59 5.556 8,16 871 8,06 740 50,37 

E 756 0,07 28 0,04 5 0,05 0 0,00 

F 122.487 11,12 7.162 10,52 1.199 11,10 84 5,72 

G 299.115 27,15 21.273 31,26 3.424 31,69 265 18,04 

H 89.799 8,15 7.721 11,34 1.443 13,35 115 7,83 

I 29.041 2,64 1.861 2,73 233 2,16 19 1,29 

K 229.696 20,85 10.542 15,49 1.494 13,83 101 6,88 

M 61.734 5,60 3.934 5,78 781 7,23 58 3,95 

N 79.502 7,22 3.934 5,78 598 5,53 28 1,91 

O 88.252 8,01 5.460 8,02 731 6,76 59 4,02 

Totais 1.101.681 100 68.061 100 10.806 100 1.469 100 
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por retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso 

pessoal e doméstico) e CAE H (Alojamento e restauração), como se pode 

visualizar no Quadro 56 e Figura 63. 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

B C D E F G H I K M N O

N
.º

 d
e

 e
m

p
re

sa
s 

(%
)

CAE (Rev 2.1)

Portugal Alentejo Baixo Alentejo Aljustrel

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008 (INE, 2009). 

Figura 63 – Percentagem de empresas por sector no concelho de Aljustrel  

 
Já a distribuição de estabelecimentos de indústrias transformadoras, concentra na 

actividade CAE DA, quer a nível do concelho, quer a nível da sub-região e região, 

a sua maior expressividade. Os grupos profissionais mais representativos, são os 

trabalhadores não qualificados, operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores de montagem e pessoal dos serviços e vendedores. 

 

Quadro 57 – Estabelecimentos da indústria transformadora, segundo o CAE - Rev. 2.1 a 

31 Dez 2007 

CAE PORTUGAL ALENTEJO 
BAIXO 

ALENTEJO 
ALJUSTREL 

DA 10.941 1.503 333 20 

DB 17.265 337 36 5 
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CAE PORTUGAL ALENTEJO 
BAIXO 

ALENTEJO 
ALJUSTREL 

DC 3.357 59 6 1 

DD 8.674 616 87 5 

DE 9.283 265 38 9 

DF 1 0 0 0 

DG 1.042 59 7 2 

DH 1.225 42 2 0 

DI 5.679 517 36 2 

DJ 17.616 1.175 195 19 

DK 6.496 331 53 5 

DL 4.212 189 30 3 

DM 1.225 73 7 0 

DN 10.623 390 41 3 

TOTAL 94.639 5.556 871 74 

 

Refira-se que no concelho de Aljustrel a ALMINA é a principal indústria extractiva e 

actualmente o maior empregador do concelho. 

 

5.8.5 Condições de Vida da População 

A caracterização da situação actual das condições de vida da população é 

fundamental para avaliar o ambiente social económico, nomeadamente o estádio 

de desenvolvimento da região em que o projecto vai ser enquadrado. A qualidade 

de vida da população é avaliada com base em determinados parâmetros 

considerados indicadores do nível de vida. Neste âmbito consideraram-se 4 

indicadores sociais: 

 Habitação; 
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 Saúde; 

 Educação; 

 Acessibilidades e Rede Viária; 

 Despesas do município em serviços ambientais. 

 

5.8.5.1 Habitação 

A análise das condições e das dinâmicas ligadas ao alojamento e consumo 

contribui a vários níveis para a aferição da qualidade de vida da população. 

Com base nos dados do INE, apresenta-se no Quadro 58 as características das 

habitações, em 2006 para Portugal, região Alentejo, sub-região Baixo Alentejo e 

para o concelho de Aljustrel, nomeadamente no que diz respeito aos níveis de 

atendimento em termos de saneamento básico, abastecimento de água e recolha 

de resíduos sólidos. A população do Concelho de Aljustrel é na sua totalidade 

servida em termos de água canalizada, uma vez que 100% da população está 

servida por este serviço. Relativamente à rede de recolha de águas residuais, a 

percentagem de população servida é igualmente de 100%.  

 

Quadro 58 – Níveis de atendimento de saneamento básico em 2006 

ZONA GEOGRÁFICA 

POPULAÇÃO SERVIDA POR: (%) TAXA DE 

TRATAMENTO DE 

ÁGUAS 

RESIDUAIS 

(%) 

TAXA DE 

RECOLHA 

SELECTIVA DE 

RSU’S 

(%) 

SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

SISTEMA DE 

DRENAGEM DE 

ÁGUAS 

RESIDUAIS 

ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS 

(ETAR) 

PORTUGAL 91 76 70 85,4 9,6 

ALENTEJO 92 82 73 70,6 7,5 

BAIXO ALENTEJO 98 93 85 60,5 --- 

ALJUSTREL 100 100 100 72,5 --- 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008 (INE, 2009) 
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As infra-estruturas, especialmente as de saneamento básico, são essenciais para 

que o desenvolvimento se processe de forma sustentada, sem danos ambientais; 

pelos dados do quadro anterior, o concelho de Aljustrel não tem carências a 

assinalar a nível de abastecimento de água, a nível de recolha e tratamento das 

águas residuais, já a taxa de tratamento de águas residuais em Aljustrel, apresenta 

valores abaixo da média nacional, embora sejam superiores aos registados na 

Região Alentejo e Baixo Alentejo.  

No que respeita, o abastecimento de água e saneamento básico a cobertura é 

total. 

 

5.8.2.6. Saúde 

O concelho de Aljustrel não possui qualquer hospital público ou particular, 

existindo apenas 1 hospital público em toda a zona região do Baixo Alentejo, 

situado em Beja e com um total de 240 camas e 1.121 pessoas ao serviço. 

Existe, no entanto um Centro de Saúde que fica situado na sede do concelho, sem 

capacidade de internamento para doentes, com consultas de Medicina Geral e 

Familiar (Clínica Geral), Planeamento Familiar, Saúde Infantil e Juvenil (Pediatria) 

e Saúde Materna (Obstetrícia). Este centro de saúde possuía até 31 de Dezembro 

de 2008, 4 extensões de centro de saúde distribuídas pelas restantes 4 freguesias 

do concelho. 

A inexistência de cuidados de saúde especializados, nas áreas de Estomatologia e 

Medicina Dentária, Ginecologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 

entre outras, obriga à deslocação da população ao hospital Distrital de Beja. 

O Centro de Saúde conta com 41 pessoas ao serviço, dos quais 7 médicos e 11 

enfermeiros. O número de médicos e enfermeiros por 1.000 habitantes em 2009 

no concelho de Aljustrel é de (0,9) sendo a média sub-regional (1,9), regional (2,0) 

e nacional (3,8). 

Em relação ao apoio prestado por farmácias, no concelho de Aljustrel, existem 3 

farmácias e 2 postos farmacêuticos móveis. No entanto, o número de farmácias 
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por 1 000 habitantes em 2009 (0,5) enquadra-se nos valores médios da sub-região 

Baixo Alentejo, região Alentejo e nacional (0,5, 0,5 e 0,3, respectivamente). 

Em estabelecimentos da Segurança Social predominam os destinados ao apoio à 

terceira idade, (Apoio Domiciliário cuja área de intervenção abrange as cinco 

freguesias do concelho, 5 Centros de dia, um em cada freguesia, 4 lares de 

idosos), em relação aos de apoio à infância (2 creches e 4 Centros de Actividades 

de Tempos Livres - ATL´s). 

 

1.1.1.3. Educação  

Tratando-se de um concelho envelhecido e com a população a diminuir, fenómeno 

que é comum a todo o interior português, é natural verificar-se uma redução do 

número de alunos a frequentar as escolas e os jardins-de-infância. 

O 1º ciclo de Ensino básico existe em todas as freguesias, estando o restante 

ensino concentrado em Aljustrel. 

 

Quadro 59 – N.º estabelecimentos por grau de ensino 

TIPOLOGIA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ESCOLAS 

JARDIM-DE-INFÂNCIA (JI) 2 

CEPE – CENTRO DE EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR 

3 

ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO (EB1) COM JI 7 

EB1 5 

EB2,3 1 

ENSINO SECUNDÁRIO 1 

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008 (INE, 2009) 

 

Na educação, os equipamentos existentes garantem a escolaridade até à 

conclusão do ensino secundário, sendo de registar a existência de um Centro de 

Formação Profissional do IEFP com uma área de influência supra concelhia. 
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Existem em todas as freguesias estabelecimentos escolares de ensino pré-escolar 

e de ensino básico até ao 1º ciclo. 

 

 

Quadro 60 – N.º estabelecimentos escolares no Concelho de Aljustrel, distribuídos pelas 

freguesias 

FREGUESIA 

JARDINS DE INFÂNCIA 

1ºCICLO 2ºCICLO 
3ºCICLO/ 

E. SEC. 
TOTAL PUBLICO PRIVADO 

CRECHE PRÉ CRECHE PRÉ 

ALJUSTREL 0 3 1 1 6 2 13 

ERVIDEL - 1 - - 2 - - 3 

RIO DE MOINHOS - 1 - - 1 - - 2 

MESSEJANA - 1 1 1 1 - - 4 

SÃO JOÃO DE 

NEGRILHOS 
- 3 - - 3 - - 6 

TOTAL 0 9 2 2 13 2 28 

Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas de Aljustrel, Escola Secundária de Aljustrel, 2005 

(http://www.bejadigital.biz/pt/conteudos/territorial/caracterizacao+do+distrito/Concelho+de+Aljustrel/) 

 

Os estabelecimentos de ensino superior mais próximos são o Instituto Politécnico 

de Beja e a Universidades de Évora e de Faro. 

 

1.1.1.4.  Acessibilidades e Rede viária 

O concelho de Aljustrel situa-se a cerca de 36 km a SW de Beja e inscreve-se, na 

sua totalidade, na bacia hidrográfica do Sado, estando a maioria da sua área 

englobada na sub-bacia da ribeira do Roxo. Aljustrel localiza-se ainda a 164 km de 

Lisboa, 131 km de Faro, 125 km de Évora, 108 km de Setúbal e 75 km de Sines. 

O concelho é servido pela Auto-Estrada do Sul (A2), pelas Estradas Nacionais 

EN2, EN263, EN261 e EN383, o que torna a sua acessibilidade fácil em todas as 

direcções (Figura 64). 

http://www.bejadigital.biz/pt/conteudos/territorial/caracterizacao+do+distrito/Concelho+de+Aljustrel/
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Figura 64 – Rede viária existente no concelho de Aljustrel 
 

Aljustrel encontra-se a 36 km do futuro aeroporto de Beja e tem ligação ferroviária 

directa ao Porto de Setúbal, além do ramal de carga do Carregueiro. As principais 

ligações rodoviárias são feitas através da EN2, EN18 e EN263 e da A2, com um 

“nó de saída” a 5 km da sede de concelho, que contribui para que Aljustrel fique 

mais perto dos grandes centros urbanos, reduzindo assim o isolamento que é 

próprio das vilas do interior. 

O concelho é ainda servido por serviços de transportes colectivos rodoviários, que 

garantem a ligação entre os vários aglomerados do concelho de Aljustrel e com os 

municípios vizinhos. 

 

5.8.2.7. Despesas do município com serviços ambientais 

As despesas (em euros) por município em serviços ambientais prestados à 

população, por 1.000 habitantes, são apresentadas no Quadro 61. 
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Quadro 61 – Despesas (em Euros) por município em serviços ambientais prestados à 

população 

 
GESTÃO DE RESÍDUOS 

PROTECÇÃO DA BIODIVERSIDADE E 

DA PAISAGEM 

PORTUGAL 41.377 11.305 

ALENTEJO 46.332 8.517 

BAIXO ALENTEJO 50.924 3.373 

ALJUSTREL 45.603 0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008 (INE, 2009) 

 

5.9 Paisagem 

Este descritor foi desenvolvido pela empresa EDRV, apresentando-se no Anexo IX 

o relatório efectuado por esta empresa na íntegra. 

 

5.9.1 Considerações gerais 

O presente capítulo têm por objectivo o conhecimento da realidade paisagística 

potencialmente afectada pelo projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados 

(Aljustrel), efectuando-se, para o efeito, a caracterização e avaliação da paisagem 

a nível local.  

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes factores 

naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo 

do tempo. A compreensão da paisagem implica o conhecimento de factores como 

o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o 

uso do solo e todas as expressões da actividade humana ao longo do tempo, bem 

como a compreensão da sua articulação, constituindo uma realidade 

multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado momento, 

constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua 
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percepção e os seus interesses específicos (Cancela d’Abreu, P. Correia e R. 

Oliveira, 2002). 

A Barragem de Rejeitados da ALMINA – Minas do Alentejo, S.A., localiza-se no 

distrito de Beja, concelho de Aljustrel, freguesia de Aljustrel, no Barranco do 

Morgado, e faz parte do complexo mineiro das Minas de Aljustrel, numa região 

caracterizada pela peneplanície alentejana. 

A área de análise ou de estudo do descritor corresponde a um buffer de 5 km, 

admitindo que a barragem possa ser visível a distâncias superiores, é neste raio 

que os impactes na paisagem se fazem sentir com maior intensidade. 

 

5.9.2 Metodologia 

O estudo organizou-se de acordo com o preenchimento da estrutura típica de um 

estudo de impacte ambiental, objectivando ter sempre presente a fase dos 

trabalhos a que se refere tanto em termos de balizamento de conteúdos como na 

formulação de resultados. 

A abordagem metodológica procurou desenvolver uma sistematização de tarefas 

adequada aos objectivos específicos do estudo. A preocupação fundamental que 

presidiu à construção do modelo metodológico reporta-se, no essencial, à 

convicção de ser vantajoso utilizar um conjunto restrito de critérios, 

suficientemente caracterizados e tão objectivos quanto possível dentro de uma 

avaliação do tipo qualitativo. 

A sequência metodológica aplicada, à Situação de Referência, pode ser 

esquematizada nas seguintes etapas. 

 Recolha de informação documental, cartográfica e de campo com vista à 

compreensão das áreas de influência do estudo. 

 Enquadramento da área de estudo, etapa de descrição das principais 

características, físicas e funcionais, da unidade territorial tendo por base a 

bibliografia de referência dos autores Cancela d’Abreu, P. Correia e R. 

Oliveira em “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 
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em Portugal”, DGOTDU – Direcção Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, 2002. 

 Análise visual da paisagem. A partir de sínteses resultantes da 

informação disponível (cartas militares, topografia e ocupação do solo), 

elaboraram-se cartas de diagnóstico, que constituem bases essenciais ao 

desenvolvimento de todo o trabalho. A análise da fisiografia e ocupação do 

solo permitiu, por um lado ter uma visão abrangente do conjunto em termos 

de funcionamento e relação entre os diferentes elementos de suporte à 

paisagem, e por outro gerar o fundamento para a definição da Estrutura da 

Paisagem da área de estudo sobre a qual, posteriormente, se identifica e 

descreve as unidades de paisagem que caracterizam a área de estudo 

tendo por base o apoio do trabalho de campo. 

 Avaliação da Paisagem. Classificação qualitativa do carácter e expressão 

da qualidade e capacidade de absorção visual da paisagem. Classificar a 

qualidade visual da paisagem e o grau que a paisagem possui, para 

absorver ou integrar as actividades humanas, sem alteração da sua 

expressão e carácter de qualidade visual.  

 Determinar a sensibilidade da paisagem (o grau de susceptibilidade que 

esta apresenta, relativamente à implementação de actividades humanas, ou 

a eventuais alterações de usos do solo), com base nos parâmetros 

anteriores. 

No que refere à avaliação da qualidade visual da paisagem, capacidade de 

absorção visual e sensibilidade paisagística, utilizou-se um método com princípios 

claros e objectivos, tendo o pixel do modelo digital do terreno, usado como unidade 

mínima de análise. Procurar-se-á reduzir tanto quanto possível a subjectividade da 

análise, não se baseando apenas na opinião dos técnicos que elaboram o estudo 

mas sim procurando reflectir as preferências padrão da população, no que respeita 

aos distintos elementos e características da paisagem.  
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5.9.3 Enquadramento da área de estudo 

Segundo Cancela d’Abreu, P. Correia e R. Oliveira (2002) a área de estudo insere-

se no Grupo de Unidades de Paisagem do Baixo Alentejo, que se individualiza nas 

unidades Terras Fortes do Baixo Alentejo, Vale do Baixo Guadiana e afluentes, 

Olivais de Moura e Serpa, Barrancos, Campo Branco de Castro Verde, Campos de 

Ourique - Almodôvar – Mértola, e Serras de Serpa e Mértola. Na área de estudo do 

projecto individualizam-se as unidades de Terras Fortes do Baixo Alentejo e 

Campo Branco de Castro Verde. 

Segundo aqueles autores, a paisagem do Baixo Alentejo está fortemente 

associada à vasta planície com povoamento muito concentrado, pouco arborizada, 

e ocupada com grandes extensões de cereal, onde dominavam os intensos ocres 

no estio, contrastantes com um céu azul imenso e grandioso. A imagem dominante 

é a de horizontes abertos com campos a perder de vista, elevadas temperaturas e 

intensa luminosidade. 

A relativa homogeneidade física consiste sobretudo num relevo pouco acidentado 

em que dominam amplas plataformas aplanadas na qual a malha da paisagem é, 

no geral, muito larga, historicamente assente no contraste cidade - campo 

introduzido pela organização agrária romana, onde a grande propriedade suportou 

a intensificação da cultura dos cereais.  

A região revela-se também ao longo das estações do ano. Tanto a vegetação 

natural, muito rica em espécies odoríferas, como as culturas agrícolas e as 

pastagens assumem ao longo do ano grandes contrastes cromáticos e fortes 

diferenças em termos de pujança da massa vegetal. 

O clima é também de extremos, se considerarmos as grandes amplitudes entre o 

dia e a noite e entre o rigor dos invernos e os verões escaldantes (…). Com uma 

prolongada e bem marcada estação seca e quente, o clima é marcadamente 

mediterrâneo, embora já com nítidas características de continentalidade.  

Ao nível da humanização, e ainda segundo os mesmos autores: o modo de vida 

característico das regiões mediterrânicas está ainda bem patente neste grupo de 

unidades onde sobressaem as actividades agrícolas e a criação do gado. Apesar 

do trigo já não ser na maior parte dos casos a cultura principal, num sistema de 
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rotação em que o pousio era indispensável, ainda perduram muitas terras aráveis 

de sequeiro onde se cultivam essencialmente forragem como a aveia e tremocilha. 

Estes campos encontram-se intercalados por áreas de pastagem (cada vez mais 

extensas) e por montados de sobro e azinho, estes sobretudo com pastagens sob-

coberto (sendo já relativamente raros os sistemas arvenses cerealíferos extensivos 

que tradicionalmente se praticavam nos montados).  

A região caracteriza-se ainda por apresentar baixa densidade populacional, sendo 

o povoamento aglomerado em vilas ou aldeias, nas quais as construções 

tradicionais são no geral de um só piso e destinadas à habitação, com paredes 

rebocadas e caiadas de branco, frequentemente ornadas de cores vivas (barras 

junto ao solo e contornando os vãos) e com cobertura em telha.  

 

5.9.4 Análise Visual de Paisagem 

5.9.4.1 Descritores biofísicos 

O estudo da fisiografia relativa à paisagem em questão foi efectuado tendo por 

base a informação das cartas militares n.os 529, 530, 538 e 539 Série M888, do 

IGeoE. A análise referida encontra-se representada nas Figuras 65 a 67. 

O principal elemento de relevo é a peneplanície do Alentejo, aplanação extensa e 

suave à cota média de 200 m, que se estende desde a Bacia sedimentar do Sado 

até à fronteira espanhola. Na região de Aljustrel o relevo encontra-se claramente 

condicionado pela actividade recente da Falha Piritosa de orientação Sudoeste-

Nordeste. 

 

Hipsometria 

A carta hipsométrica (Figura 65), elaborada com classes altimétricas de 20 em 20 

m, revela a pendente do território desde cotas mais elevadas a Sul (255m) para 

cotas mais baixas a Norte, atingindo os 70 m no vale da Ribeira do Roxo. Na faixa 

central da área de análise, desenvolve-se um complexo vulcano-sedimentar da 

Faixa Piritosa de elevado teor de Cobre e Estanho, que se desenvolve entre os 

150 e 190 m de altitude, e onde se instalou os aglomerados de Aljustrel e 
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Messejana. Para Norte e Sul daquela faixa desenvolve-se a peneplanície, 

caracterizada pelas extensas zonas planas e onduladas. 

 

Declives 

A carta de declives foi dividida em cinco classes expressas em percentagem (%): 

0-2, 2-8, 8-15, 15-25 e > 25, de acordo com as características da área em análise 

(Figura 66). 

A carta demonstra o claro predomínio de áreas aplanadas ou com declives suaves 

(até 8%), onde se desenvolve a estepe cerealífera, que se desenvolve tanto para 

Norte a cotas mais baixas, como para a Sul a cotas superiores. As manchas 

associadas aos declives entre os 15 e os 25% surgem associadas à localização da 

Faixa Piritosa, acidente tectónico que se desenvolve no sentido de 

Messejana/Aljustrel/Cuba/Portel. Os declives mais acentuados (superiores a 25%) 

identificam os principais entalhes de alguns cursos de água no território 

(Barrancos) e, na proximidade de Aljustrel, algumas áreas de exploração mineira, 

muitas das quais desactivadas. Estas constituem depressões no território, que se 

assumem como elementos dissonantes na paisagem. 
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Figura 65 – Hipsometria 
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Figura 66 – Declives 
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Orientações de Encostas 

Da análise da carta de Orientação de Encostas (Figura 67) verifica-se uma densa 

fragmentação do território em encostas com exposição aos quatro pontos cardeais 

(Norte, Sul, Este e Oeste), que deve apenas espelhar, as suaves oscilações das 

formas do relevo, que caracterizam esta região de peneplanície. Paralelamente 

verifica-se o predomínio de consideráveis zonas planas que se surgem tanto para 

Norte como para Sul.  

 

Hidrografia 

O território em estudo faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Sado.  

Na área de análise os diversos cursos de água drenam para diversas direcções, e 

apresentam, no geral, com fraca expressividade na paisagem. Para Norte drenam 

a Ribeira da Água Forte (a Este de Aljustrel), Ribeira da Água Azeda e o Barranco 

de Rio de Moinhos, que desaguam na Ribeira do Roxo, localizada fora da área de 

análise. A ribeira do Louriçais e o Barranco da Água Azeda drenam para Este, 

enquanto para Sul e Oeste, os cursos de água drenam directamente no Rio Sado, 

nomeadamente: Ribeira dos Miguéis, Barranco da Rosinha, e Ribeira da 

Messejana.  

Sobre o Barranco do Morgado, afluente do Barranco de Rio de Moinhos, está 

situada a Barragem de Rejeitados ou de Estéreis (BE), objecto de estudo do 

presente Estudo de Impacte Ambiental. A barragem tem como finalidade receber 

os produtos rejeitados da actividade de extracção e de concentração de minério da 

lavaria da ALMINA S.A., montante daquela barragem localiza-se a Barragem de 

Águas Claras (BAC), cuja finalidade é fornecer água para o processo de 

mineração.  
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Figura 67 – Orientação de Encostas 
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5.9.4.2 Ocupação do solo e povoamento 

No território de análise a paisagem é dominada pelas culturas extensivas de 

cereais (maioritariamente trigo), que surgiram devido a um longo processo de 

expansão da agricultura. Para Sul, acentuam-se as planícies abertas utilizadas 

para aquelas culturas, que crescem em rotações de longa duração, sendo os 

pousios utilizados para pastoreio do gado, e para Este os montados de sobro e/ou 

azinho. Este território abrange a zona de predominância natural do Quercus ilex. 

ssp. rotundifolia (azinheira), que juntamente com o sobreiro (Quercus suber), 

originam  montados de diferentes características, quanto à sua composição, 

densidade e usos associados.  

Na área de estudo existem apenas dois aglomerados: Rio de Moinhos, pequena 

sede de freguesia de constituição mais recente do Concelho de Aljustrel (1985), e 

Aljustrel (sede de Concelho). Aljustrel é o maior aglomerado urbano e um 

aglomerado patrimonialmente importante no contexto da exploração mineira. A 

existência de maquinaria e as estruturas de apoio à mineração, algumas já 

desactivadas, as chaminés do século XIX denominadas «Transtaganas», entre 

outro património, testemunham o valor cultural desta região.  

 

5.9.4.3 Património Natural 

Para Sul de Aljustrel e Messejana, o território está classificado como Sítio da Rede 

Natura 2000 – ZPE de Castro Verde (PTZPE0046), que representa a área mais 

importante em Portugal para a conservação da avifauna estepária, com destaque 

para a abetarda (Otis tarda) e para o francelho (Falco naumanni), sendo o local 

mais importante no país para estas duas espécies. Nesta área classificada a 

comunidade de aves invernantes é bastante diversificada, constituindo-se também 

como uma importante área de reprodução e de refúgio de outras aves estepárias. 
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Esta área que dista actualmente cerca de 1,8 km do Aterro de Estéreis, após a 

realização do projecto passará a distar ainda entre 500 e 700 m da mesma. 

 

5.9.4.4 Unidades de Paisagem 

A sequência metodológica utilizada retoma as orientações e descritores anteriores, 

agora procedendo no sentido de introduzir as circunstâncias específicas que 

resultam do trabalho de campo efectuado para uma perspectiva valorizadora da 

componente cénica/visual.  

Trata-se, efectivamente, de um território em que a diferenciação entre as unidades 

de paisagem identificáveis nem sempre se estabelece de forma imediata, uma vez 

que é dominante a estepe cerealífera sobre a peneplanície Alentejana. Contudo, 

as unidades e subunidades de paisagem identificadas procuram traduzir as 

características mais homogéneas presentes no território. Procede-se, de seguida, 

a uma caracterização sucinta das unidades de paisagem que ocorrem na área de 

afectação potencial do projecto. 

A delimitação das Unidades de Paisagem encontra-se representada na Figura 68. 
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Figura 68 – Unidades de Paisagem 
 

UP1 – Terras Fortes do Baixo Alentejo 

Esta unidade de território é caracterizada por paisagem aberta e peneplana 

(Figura 69). A horizontalidade e a monotonia da paisagem são acentuadas pelo 

coberto vegetal, quase exclusivamente constituído por culturas extensivas de 

sequeiro e pastos. Raras manchas de arvoredo – pequenos montados e olivais – 

criam as únicas descontinuidades nesse plano raso, a perder de vista, que varia ao 

longo das estações do ano entre o verde dos cereais em crescimento e o amarelo 

das searas feitas ou do restolho (Almeida e Belo). 

Nesta unidade de paisagem localiza-se a vila de Aljustrel, recolhida na encosta da 

Ermida de N. Sr.ª do Castelo, entre os 170 e os 230 m de altitude.  
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Figura 69 – UP 1 - Vista da EN 263 (Aljustrel-Messejana) para as Terras Fortes do Baixo 

Alentejo 

 

UP1a – Peneplanície alentejana 

Esta subunidade de paisagem ocupa uma extensa área que se desenvolve desde 

o complexo urbano-industrial de Aljustrel para as freguesias a Norte: Rio de 

Moinhos e S. João de Negrilhos (Figura 70). É um território dominado pelo regime 

de grande propriedade, ocupado essencialmente por cereal, tanto para grão como 

para forragem. Com menos expressão, assiste-se à exploração pecuária através 

da criação de bovinos, caprinos e ovinos. 

Poucas são as estruturas arbóreas (sebes ou manchas de montado de sobro e / 

ou azinho) que compartimentam a paisagem, e as extensas áreas abertas 

ocupadas por sistemas arvenses de sequeiro sobre o relevo suave perpetuam o 

domínio da horizontalidade.  

É uma unidade com uma forte expressão em termos de dimensão, na qual se 

experimenta a sensação de planura, de homogeneidade e vastidão dos horizontes. 
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Figura 70 – UP 1a – Vista de Aljustrel para a Peneplanície alentejana (segundo plano) 
 

UP1b – Áreas agro-florestais (Montado e outras folhosas)  

Esta subunidade desenvolve-se para interior até à barragem do Roxo, a Nordeste, 

fora da área de análise. Nesta porção do território observa-se uma maior variação 

e uma maior variedade de coberto vegetal e usos agrícolas da terra. São mais 

constantes áreas com a ocorrência de montado de azinho e/ou sobro, bem como 

as áreas de olival embora ocupem parcelas de pouca dimensão. 

 

UP1c – Área urbano-industrial de Aljustrel 

Esta unidade localiza-se na área central do território em estudo e desenvolve-se 

numa zona de cumeada, onde o relevo se torna mais expressivo, embora 

mantenha a suavidade característica desta região, atingindo-se na Ermida de N. 

Sr.ª do Castelo, local emblemático da vila de Aljustrel, o ponto mais elevado desta 

unidade de território. 

Aljustrel é o principal aglomerado urbano na área de análise, e a vila alentejana 

com mais património cultural industrial (Figuras 71 e 72). O seu notável património 

edificado e arqueológico atesta um povoamento antigo, estimulado pela actividade 

mineira desde a época romana, mas com grande protagonismo ao longo da 

história (…) (Almeida, Belo). A intensa actividade mineira que se exerce em torno 

de Aljustrel, nomeadamente em São João do Deserto e nos Algares, provocou, 
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contudo, múltiplas formas de alteração da paisagem: crateras abertas no solo, 

cones de escória, entre outros exemplos de impacte ambiental. 

 

Figura 71 – UP 1c – Vista da Ermida de N. Sr.ª do Castelo sobre a vila de Aljustrel 
 

 

Figura 72 – UP 1c – Área Industrial de Algares, a Sul de Aljustrel 
 

UP1d – Faixa Piritosa 

Esta unidade localiza-se sobre a Faixa Piritosa Ibérica, reconhecida pela sua 

riqueza em jazigos de sulfuretos maciços vulcanogénicos, vulgarmente conhecidos 

por pirites. Na faixa piritosa, mais desprovida de camada superficial de solo arável, 

dominam as pastagens e áreas de matos baixos. Normalmente, estes são 

dominados pela esteva (Cistus ladanifer) e tojo (Genista hirsuta) que são 

acompanhadas por outros bioindicadores de degradação desta área como é o 

caso do sargaço (Cistus salviifolius), do chalagaço (Cistus monspeliensis), do 

rosmaninho (Lavandula luisieri), entre outras. 
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A cota mais alta desta unidade localiza-se no Cerro de Santo Antão (225 m. Nesta 

subunidade localiza-se a Barragem de Rejeitados, a Barragem das Águas Claras, 

a Barragem da Manteirinha, e a vala perimetral. Esta vala (actualmente em fase de 

consolidação) tem como objectivo proceder à intercepção das linhas de água a 

montante do aterro e sua condução pela periferia do mesmo para descarga na 

linha de água original imediatamente a jusante da BE (Figuras 73 e 74). 

 
 

Figura 73 – UP 1d – Panorâmica sobre a Faixa Piritosa, e sobre a área de influência do 

projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados (Aljustrel) 

 

 

Figura 74 – UP 1d – Vala perimetral sobre o relevo ondulado da Faixa Piritosa 
 

UP2 – Campo Branco de Castro Verde 

Esta unidade abrange o designado “Campo Branco”, cuja designação provém quer 

do aspecto topográfico de baixa variabilidade altimétrica, quer das condições 

biológicas dos ciclos naturais, quando na Primavera, os campos se cobrem de 
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flores brancas e depois, no Verão, as terras se desnudam de vegetação e 

transformam em terrenos de cor esbranquiçada. Esta é uma unidade de 

peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat 

predominante são áreas agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-

arbustiva. Ocorrem também montados de azinho de densidade variável, charnecas 

dominadas por estevais e olivais tradicionais (ICN, 2006). 

 

UP2a – Planícies de Castro Verde 

Esta sub-unidade abrange uma zona do território caracterizada pela 

horizontalidade e pela monotonia, para o que concorre o coberto vegetal, 

constituído por sistemas agrícolas de sequeiro, sucedendo-se em regime de 

rotatividade as searas de trigo e as pastagens de pousio (Figura 75). A planície 

aberta apresenta montado muito disperso de azinheira e devido aos solos pobres, 

os cereais (maioritariamente de trigo) crescem em rotações de longa duração.  

Ainda que esta paisagem seja uma paisagem humanizada (artificial), é de extrema 

importância para espécies estepárias nidificantes, especialmente para a abetarda 

(Otis tarda).  

 

Figura 75 – UP 2a – Planícies de Castro Verde 
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UP2b – Área agrícola-florestal de Messejana 

Esta subunidade de paisagem desenvolve-se mais a Oeste da área de análise. 

Parte desta porção de território desenvolve-se ainda sobre o ondulado suave da 

Faixa Piritosa que se vai estendendo até Messejana. Na proximidade desta vila do 

Concelho de Aljustrel, de origem muito antiga e sede de freguesia, o padrão de 

ocupação do território é mais diversificado. Embora se verifique o predomínio de 

áreas com instalação de sistemas arvenses de sequeiro, na proximidade de 

Messejana surgem algumas parcelas agrícolas ocupadas por olival, e manchas 

com povoamentos de eucalipto ocupando áreas de vegetação potencial natural 

desta zona. A densa área de eucaliptal (Figura 76), instalado numa zona elevada 

do território (classe hipsométrica 210-230), oferece-se como uma intrusão visual, 

no contexto da paisagem envolvente. 

 

Figura 76 – UP 2b - Eucaliptal na proximidade de Messejana 
 

5.9.5 Avaliação da Paisagem 

Em complemento do anterior, em que se definem e descrevem as principais 

características e unidades de paisagem, neste capítulo procede-se a avaliação da 

paisagem da área em estudo. Esta avaliação é feita tendo por base não as 

unidades territoriais atrás descritas mas sim uma unidade mínima de análise (pixel) 

de forma a reflectir a variabilidade e diversidade espacial da paisagem. Assim 

serão definidos parâmetros de Qualidade Visual da Paisagem e Capacidade de 

Absorção da Paisagem.  
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A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território 

resulta do cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de 

Absorção estando cada um dos parâmetros, assim como o resultado final, 

devidamente cartografado. 

A cartografia referida foi produzida através do software ArcView. Para o efeito 

criou-se um Modelo Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série 

M888 das cartas do IGEOE, seguido de conversão para pixel. A dimensão do pixel 

tida como unidade mínima de análise foi determinada em função do elemento mais 

pequeno a cartografar, que no presente área de estudo correspondeu ao conjunto 

da Ermida de N. Sr.ª do Castelo. O resultado final foi um pixel de 50 m, o 

equivalente a uma unidade mínima cartográfica de 0,25 ha. 

Cada pixel tem associado uma qualificação (elevada, média, baixa) da Qualidade 

Visual da Paisagem e da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem o que 

permite apresentar a distribuição espacial das diferentes qualificações e a 

respectiva quantificação em termos de área. 

Através do software aplicou-se a matriz de avaliação identificado no quadro 3, 

sendo gerado um valor de sensibilidade para o novo pixel. Em resultado, a carta 

de Avaliação da Sensibilidade Paisagística permite identificar a distribuição 

espacial e respectiva quantificação em termos de área da sensibilidade 

paisagística do território. 

Na avaliação da paisagem consideraram-se os seguintes conceitos: 

 Qualidade Visual da Paisagem – corresponde ao carácter, expressão e 

qualidade de uma paisagem e como estes são compreendidos, preferidos 

e/ou valorizados pelo utilizador; 

 Capacidade de Absorção da Paisagem – entendida como a capacidade 

que uma paisagem possui para absorver ou integrar as actividades humanas 

sem alteração da sua expressão e carácter e da sua qualidade visual; 
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 Sensibilidade da Paisagística – resulta da combinação dos indicadores 

anteriores e corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada 

nas suas características visuais e nas condições que afectam a percepção 

visual, mediante a ocorrência de acções perturbadoras. 

 

5.9.5.1 Qualidade Visual da Paisagem 

A qualidade visual de uma paisagem depende da diversidade e da complexidade 

das situações que concorrem para a sua estruturação, quer do ponto de vista físico 

quer do ponto de vista cultural, e do uso do solo. Essa diversidade contribui para a 

estimulação sensorial e distinção entre as diferentes paisagens. A sua estrutura, 

entendida como a relação entre os volumes e as superfícies (relação estabelecida 

entre as massas de vegetação, ou elementos edificados com a superfícies do 

solo), é um factor relevante para a qualificação. Assim, a qualidade visual depende 

das condições de equilíbrio ambiental, sendo elevada, quando a acção humana 

não ultrapassa a sua capacidade de carga e, reduzida, quando ocorre o contrário. 

Considerando que, o tratamento da paisagem inclui a dificuldade de encontrar uma 

sistemática objectiva para a medir, optou-se no presente estudo por uma 

abordagem mais sistemática, de menor subjectividade e dirigida para o estudo de 

grandes áreas.  

O processo metodológico seleccionado, para a qualificação da qualidade da 

paisagem foi baseado nos métodos indirectos que estabelecem que a qualificação 

é realizada através da desagregação da paisagem e da análise de seus 

componentes (elementos da paisagem), de acordo com diferentes juízos de valor e 

segundo critérios de qualificação e classificação pré estabelecidos. 

Assim, para a determinação da Qualidade Visual da Paisagem do território em 

análise foram utilizados parâmetros de base relacionados com a ocorrência de 

elementos patrimoniais construídos e/ou naturais e usos do solo. Os critérios 
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utilizados na qualificação de cada um dos parâmetros de estudo sintetizam-se no 

seguinte: 

Classificação Elevada: as áreas do território que reproduzem a imagem desta 

região do Baixo Alentejo, cujo habitat predominante são áreas agrícolas 

extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. As áreas do território 

com ocupação agro-florestal constituído por culturas anuais com azinheira 

(Quercus rotundifolia) consideram-se também como elementos da paisagem de 

grande qualidade, tanto que correspondem aos sistemas de montados com valor 

conservacionista. Inclui-se, também, na classificação elevada as áreas do território 

com ocorrência de formações arbóreo-arbustivas junto à Ribeira do Roxo, como 

importante sistema ripícola de valor paisagístico; bem como os planos de água 

(lagoas e albufeiras) que pontuam o território. Considera-se nesta categoria a 

Barragem das Águas Claras. Classificou-se também com elevada qualidade visual 

a Ermida de Nossa Sr.ª do Castelo, em Aljustrel, por constituir um valor patrimonial 

que se eleva na paisagem. 

Classificação Média: áreas do território com culturas anuais associadas a 

culturas permanentes, constituídas por prados de sequeiro e olival; outras áreas 

com olival e pomares que surgem de forma dispersa pelo território; e sistemas 

culturais e parcelares complexos. Algumas parcelas com ocorrência de azinheira 

e/ou sobreiro (Quercus suber), pela fraca representatividade ou expressão que 

representa nesta porção dos território foram classificadas com média qualidade 

visual. Inclui-se ainda nesta categoria os aglomerados urbanos de Aljustrel e Rio 

de Moinhos, que continuam a manter a traça característica de casas caiadas a 

branco e que se encontram relativamente bem integradas na paisagem, e os 

montes que surgem pontuando o território. A Barragem dos Estéreis foi 

classificada com qualidade média. 

Classificação Baixa: as áreas do território ocupadas por sistemas florestais 

monoespecíficos de eucalipto, e as áreas ocupadas por vegetação arbustiva baixa 

e/ou alta por não apresentarem valores que possam qualificar a paisagem. 

Incluem-se, ainda, nesta classificação as instruções visuais causadas pelo 
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abandono de áreas industriais de exploração de inertes, que apesar do valor 

cultural que lhes possa estar subjacente, constituírem áreas pouco interessantes 

no contexto da qualidade da paisagem. 

A metodologia seguida, na determinação da qualidade visual da paisagem, incluiu 

os elementos notáveis qualificadores da mesma numa escala de qualificação 

elevada e pelo contrário atribui uma qualificação média/baixa aos elementos 

existentes que constituem claras intrusões visuais e que, como tal, diminuem a 

qualidade visual da paisagem no seu entorno.  

O resultado da metodologia é apresentado na Figura 77 e no Desenho 6 do 

Anexo III (a uma escala menor), e sintetizado no Quadro 62. 
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Figura 77 – Qualidade Visual 
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Quadro 62 – Qualidade visual na área de análise (expressa em área e percentagem) 

QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) PERCENTAGEM (%) 

Elevada 6485 62 

Média 1511 15 

Baixa 2413 23 

 

Pela análise da carta de qualidade visual da paisagem é possível concluir que as 

áreas de elevada qualidade assumem grande expressão no contexto da paisagem 

em estudo, abrangendo cerca de 62% da área total analisada. 

As áreas de média qualidade visual dispersam-se um pouco por todo o território, e 

correspondem a situações distintas. Incluem-se nesta categoria áreas do território 

com ocupação agrícola-florestal pouco expressiva (área), a vila de Aljustrel, Rio de 

Moinho, e os montes agrícolas, muitos dos quais com fraca actividade. 

As áreas de baixa qualidade visual da paisagem estão associadas à Faixa 

Peritosa, que atravessa a área de análise, ocupada maioritariamente por 

formações herbáceas e matos baixos. Na proximidade de Messejana (fora da área 

de análise), a área classificada também com baixa qualidade visual corresponde a 

uma área de eucalipto. 

 

5.9.5.2 Capacidade absorção da Paisagem 

A capacidade de absorção da paisagem corresponde à sustentabilidade que esta 

possui para integrar elementos adicionais sem alteração da sua qualidade visual 

ou das suas características cénicas. Quando a paisagem possui baixa capacidade 

de absorção diz-se que é visualmente mais vulnerável.  
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Para a determinação da capacidade de absorção da paisagem utilizaram-se 

indicadores de carácter biofísico (vegetação e uso do solo) e indicadores de 

acessibilidade visual. 

Segundo a bibliografia de referência a altura da vegetação e a composição das 

diversas espécies por estratos traduzem variações na percepção visual dos 

elementos na paisagem. Vegetação mais alta possui uma maior capacidade de 

absorção, bem como uma vegetação com diversos estratos e espécies (cor, forma 

e textura), contribui para um melhor disfarce logo maior capacidade de absorção 

que a paisagem terá para integrar elementos adicionais. 

No que respeita à visibilidade, foi elaborada para a área em estudo uma carta de 

frequência de visibilidades a partir de um conjunto de pontos observadores 

considerados significativos. Esta carta é fundamental para entendermos de que 

forma os observadores se apercebem dos objectos e do território em seu redor. 

Assim, no sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, 

seleccionaram-se 162 pontos de observação. A selecção destes teve por base a 

acessibilidade visual, estando aqueles pontos associados a locais habitados ou 

com potencial presença humana, e às principais vias de acessibilidade: Itinerário 

Principal, Estradas Nacionais e Municipais. Nas vias os pontos foram dispostos 

com uma equidistância de 500 m (Figura 78). 
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Figura 78 – Visibilidade e localização dos pontos observadores 
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Ao conjunto de pontos aplicou-se o método da intervisibilidade. O conceito de 

intervisibilidade inclui uma série de medidas que procuram classificar o território 

em função do grau de visibilidade recíproca. A apresentação dos resultados 

recorre ao número de vezes que cada pixel é visto desde uma série de origens e 

ordena-os numa escala, cuja maior pontuação significará maior frequência de 

visibilidade ou exposição visual. 

Para efectuar este estudo foi utilizado o software ArcView., criando um Modelo 

Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do 

IGEOE. Foram definidos parâmetros de observação tais como a altura do 

observador (1,6 m), raio de observação (5.000 m), e ângulo de visão (360º). 

A determinação da frequência de visibilidades para um dado território permite 

hierarquizar a importância das diferentes zonas em termos do número de vezes 

que é observada relativamente ao conjunto de pontos observadores considerado. 

Assim, quando uma zona é classificada como possuindo elevada visibilidades, 

significa que é vista a partir de um elevado número de pontos de observação e, 

consequentemente, é, à partida, considerada como uma zona visualmente 

importante (Figura 79). 
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Figura 79 – Frequência Visual 
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A matriz de análise construída para a determinação da capacidade de absorção da 

paisagem tem por base a integração dos indicadores citados anteriormente de 

acordo com a seguinte classificação: 

Zonas com capacidade de absorção elevada: tem correspondência às áreas do 

território ocupadas por vegetação alta com estratos diversificados (espaços agro-

florestais e povoamentos com eucalipto) e zonas com visibilidade nula a baixa (1 a 

2 pontos).  

Zonas com capacidade de absorção média: tem correspondência às áreas do 

território com vegetação arbóreo-arbustiva diversificada, como os olivais e/ou 

pomares, e às zonas com média visibilidade (por 3 a 8 pontos); 

Zonas com capacidade de absorção baixa: tem correspondência às áreas do 

território revestidas com vegetação rasteira e com baixa diversidade, 

representadas pelas culturas de sequeiro e pelas áreas de herbáceas e matos 

rasteiros, e elevada visibilidade (superior a 9 pontos). 

O resultado da metodologia é apresentado na Figura 80, e no Desenho 7 do 

Anexo III, e sintetizado no Quadro 63. 
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Figura 80 – Capacidade de Absorção Visual 
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Quadro 63 – Capacidade de Absorção Visual na área de análise (expressa em área e 

percentagem) 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL ÁREA (HA) PERCENTAGEM (%) 

Elevada 1377 13 

Média 7161 69 

Baixa 1869 18 

 

Pela análise da carta de capacidade de absorção visual da paisagem é possível 

concluir que dominam as áreas com média capacidade de absorção visual, que 

ocupam cerca de 69% da área de análise (7.161 ha). Esta situação resulta da 

baixa e média capacidade que as áreas com sistemas agrícolas detêm para 

absorver novos elementos na paisagem, e das circunstâncias fisiografias locais, 

que oferecem poucos obstáculos físicos à visão sobre o território (áreas com baixa 

e média visibilidade). 

As áreas de baixa capacidade de absorção visual distribuem-se maioritariamente 

nas cotas mais baixas da metade Norte da área de análise, e estão associadas 

aos sistemas agrícolas de sequeiro que predominam na área de estudo. 

As áreas de elevada capacidade de absorção visual representam 13% da área de 

análise e encontram-se associadas a áreas com revestimento florestal, 

coincidentes com áreas do território com menor exposição e visibilidade (até 2 

pontos), traduzindo as áreas do território com maior capacidade para absorver ou 

integrar as actividades humanas, sem alteração da sua expressão e carácter de 

qualidade visual. 
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5.9.5.3 Sensibilidade Paisagística do Território em análise 

A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de 

susceptibilidade que esta apresenta, relativamente à implementação de 

actividades humanas, ou a eventuais alterações de usos do solo. Assim, uma 

paisagem que apresente um elevado grau de sensibilidade poderá facilmente 

sofrer uma redução significativa de qualidade visual perante a implementação de 

actividades humanas não compatíveis com as aptidões naturais do território. 

De um modo geral, as paisagens de elevada qualidade apresentam 

simultaneamente elevada sensibilidade, ou seja, são facilmente afectadas 

negativamente por acções de alteração do uso do solo e dos respectivos sistemas 

de gestão. Da mesma forma, pode referir-se que em paisagens que apresentam 

elevada sensibilidade, as acções de valorização paisagística são mais susceptíveis 

de gerar impactes visuais significativos. 

A avaliação da sensibilidade visual revela-se assim, um instrumento com elevada 

importância nos estudos de paisagens, nomeadamente na procura de estratégias 

que visem a salvaguarda dos recursos naturais e culturais responsáveis por 

situações de elevado valor paisagístico e visual. Contribui igualmente, de uma 

forma fundamental, para a definição de estratégias de valorização de situações 

que apresentam menor qualidade ou mesmo, para a minimização de intrusões que 

geram impactes visuais negativos. As intrusões encontram-se frequentemente 

associadas a actividades que alteram fortemente as características da paisagem 

ou que geram situações de degradação ambiental, ecológica e visual.  

A avaliação da sensibilidade da paisagem é obtida através da combinação dos 

indicadores de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual, de acordo com 

a matriz estabelecida no quadro seguinte: 
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Quadro 64 – Matriz para a Avaliação da Sensibilidade da Paisagem 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

VISUAL 

QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

ELEVADA MÉDIA BAIXA 

Elevada Elevada Média Baixa 

Média Muito Elevada Média Baixa 

Baixa Muito Elevada Elevada Média 

 

A Avaliação da Sensibilidade Paisagística do território é apresentada na Figura 81, 

e no Desenho 8 do Anexo III, e sintetizada no Quadro 65. 

 

Quadro 65 – Sensibilidade Paisagística do Território em análise (expressa em área e 

percentagem) 

SENSIBILIDADE ÁREA (HA) PERCENTAGEM (%) SENSIBILIDADE 

Muito Elevada 6301 61 Muito Elevada 

Elevada 558 5 Elevada 

Média 2395 23 Média 

 

A Carta de Sensibilidade Paisagística evidencia a dominância de áreas de muito 

elevada sensibilidade paisagística na área em estudo (61%), que se concentram 

tanto para Norte como para Sul da Faixa Peritosa onde se localiza a vila de 

Aljustrel. Estas áreas estão associadas sobretudo às áreas de peneplanície, onde 

se pratica agricultura e pecuária extensiva, em áreas quase desprovidas de 

vegetação arbóreo-arbustiva.  

As áreas de média sensibilidade paisagística ocupam cerca de 23% da área de 

análise, e a sua distribuição acompanha a Faixa Piritosa, mais ondulada, ocupada 

com áreas de matos baixos e pastagens. 
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Refira-se, ainda, que as áreas com baixa sensibilidade paisagística se concentram 

mais afastadas das áreas povoadas (áreas mais interiores do território), e 

coincidem com a existência de áreas com revestimento florestal. 
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Figura 81 – Sensibilidade Paisagística 

 
 

5.9.5.4 Síntese de Análise Visual 

Constata-se da caracterização da situação actual, que a área de estudo se 

descreve pela predominância do cenário de planície, onde o relevo suave e a 

vegetação rasteira conferem uma estrutura aberta, na qual a amplitude visual e a 

diversidade sazonal de cores proporcionam valores visuais interessantes. 

É sobre os relevos suaves da peneplanície alentejana e dos campos abertos, onde 

se desenvolvem os sistemas arvenses de sequeiro, que a sensibilidade 

paisagística é mais elevada (61 % do território classificado com Muito Elevada 

Sensibilidade Paisagística). Esta paisagem, assumida como elemento de 

referência desta região e da área de estudo em particular, é considerada como tal 

com elevada qualidade visual, contudo a capacidade para integrar novos 

elementos sem alteração da sua qualidade visual ou das suas características 

cénicas é inferior, resultado da fraca capacidade das formações agrícolas para 

absorver novas actividades humanas, e da exposição visual a que está sujeita. 

Por sua vez, sobre a faixa central do território em estudo, coincidente com Faixa 

Piritosa, distinguem-se as áreas com média sensibilidade paisagística. Estas áreas 

correspondem a locais com baixa qualidade visual (matos baixos com pouco 

interesse visual, as áreas industriais (minas) que envolvem a vila de Aljustrel e, 

com a própria Barragem dos Estéreis), e com média qualidade visual onde se 

integrou a vila de Aljustrel. São áreas que apresentam, de uma forma geral, média 

capacidade de absorção visual, tanto que as formações vegetais voltam a 
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apresentar fraca capacidade de absorção visual na introdução de novos elementos 

ou actividades humanas sobre a paisagem. 

 

5.10 Ordenamento do Território 

5.10.1 Introdução 

Neste capítulo pretende-se fazer o enquadramento da área de estudo no âmbito 

dos instrumentos de Ordenamento do Território que incidem sobre a área do 

projecto e envolvente directa. 

O ordenamento do território é o processo integrado da organização do espaço 

biofísico, tendo como objectivo a ocupação, a utilização e a transformação do 

território, de acordo com as suas capacidades e vocações numa perspectiva de 

aumento da sua capacidade de suporte de vida. 

Para alcançar este objectivo encontram-se instituídos instrumentos de gestão 

territorial que se organizam, num quadro de interacção coordenada, em três 

âmbitos distintos: 

 Âmbito nacional: Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território, Planos Sectoriais e Planos Especiais; 

 Âmbito regional: Planos Regionais de Ordenamento do Território; 

 Âmbito municipal: Planos Intermunicipais e Municipais de 

Ordenamento do Território, compreendendo os Planos Directores Municipais, 

os Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor. 

O processo de ordenamento do território integra uma série de instrumentos de 

gestão territorial que têm como finalidade a preservação e conservação dos 

recursos ambientais, bem como a formulação de estratégias sustentáveis para um 

dado espaço. 

Os instrumentos de gestão territorial que se encontram actualmente em vigor para 

a área de influência do projecto são os seguintes: 
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 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-

Alentejo); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF 

BA); 

 Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Sado; 

 Plano Director Municipal (PDM) de Aljustrel; 

Efectuou-se ainda uma análise das servidões e restrições de utilidade pública, que 

podem constituir limitações ou impedimentos, a qualquer forma específica de 

aproveitamento do território e, consequentemente, às intervenções que estão 

previstas no âmbito deste projecto. Serão especialmente analisadas as relações 

do projecto com: 

 Áreas sensíveis nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 

(Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de 

Conservação e Zonas de Protecção Especial, Áreas de protecção dos 

monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público); 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Servidões e outros condicionamentos. 

A área de estudo considerada abrange a bacia hidrográfica da barragem de 

rejeitados, de forma a analisar a articulação dos usos e condicionantes previstos 

na área de projecto, com as intervenções definidas. 

 

5.10.2 Espaços e Usos definidos em Instrumentos de Planeamento 

5.10.2.1 Plano Regional de Ordenamento do Alentejo 

Este plano ainda se encontra em aprovação, prevendo-se que esteja concluído e 

aprovado até finais de 2010. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, PROT-Alentejo, é um 

instrumento fundamental de articulação entre o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, o PNPOT, os diversos instrumentos de política 

sectorial com expressão territorial e os instrumentos de planeamento municipal. 
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Ao desenhar opções estratégicas e um modelo territorial para a Região e ao prever 

os respectivos instrumentos de execução, normas orientadoras e um programa de 

acção, irá permitir enquadrar, a partir de políticas territoriais de âmbito regional, 

quer a revisão dos PDM quer os investimentos do QREN. 

A elaboração do PROT Alentejo foi determinada (em simultâneo com a decisão de 

elaboração dos PROT do Oeste e Vale do Tejo, do Centro, e do Norte) pela 

Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 28/2006, de 23 de Março, objecto 

da Declaração de Rectificação n.º 28-A/2006, publicada no Diário da República, I.ª 

Série B, n.º 97, 2.º Suplemento, a qual definiu linhas de orientação para o 

desenvolvimento do Plano quer em matérias de opções estratégicas de base 

territorial, quer em matéria de modelo de organização do território regional. Quanto 

às opções estratégicas, estabeleceu a RCM que a sua definição deveria 

contemplar: 

a. A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional, no respeito pelos princípios gerais da coesão, 

da equidade, da competitividade, da sustentabilidade dos recursos naturais 

e da qualificação ambiental, urbanística e paisagística do território; 

b. A articulação dos sistemas estruturantes do território, construindo uma 

visão regional integrada e combatendo os factores de fragmentação e 

consequente risco de perda de coerência interna do conjunto do Alentejo; 

c. O reforço dos factores e espaços de internacionalização da economia, em 

especial nos grandes eixos de ligação internacional e na plataforma de 

Sines; 

d. O papel estratégico da agricultura e do desenvolvimento rural e a 

qualificação dos processos de transformação que lhes andam associados, 

designadamente os impulsionados pelo empreendimento de fins múltiplos 

de Alqueva e pelos restantes aproveitamentos hidroagrícolas; 

e. A valia dos recursos turísticos, principalmente no espaço do Alentejo litoral 

e do Alqueva, compatibilizando a protecção dos valores ambientais com o 

desenvolvimento de uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade; 
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f. O desenvolvimento de uma estratégia de gestão integrada para a zona 

costeira; 

g. A valorização do montado, bem como das manchas de pinheiro, quer do 

ponto de vista económico e social quer na perspectiva ambiental; 

h. O desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a situações de 

seca que considere as diversas capacidades de armazenamento 

estratégico de água na região. 

O PROT Alentejo aplica-se ao território dos 47 concelhos alentejanos integrados 

nas quatro NUT III do Alentejo Litoral, do Alto Alentejo, do Alentejo Central e do 

Baixo Alentejo: Alandroal, Alcácer do Sal, Alter do Chão, Aljustrel, Almodôvar, 

Alvito, Avis, Arraiolos, Arronches, Barrancos, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo 

de Vide, Castro Verde, Crato, Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, 

Fronteira, Gavião, Grândola, Marvão, Mértola, Monforte, Montemor-o-Novo, Mora, 

Moura, Mourão, Nisa, Odemira, Ourique, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, 

Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa, Sines, Sousel, 

Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira e Vila Viçosa. Corresponde a uma 

superfície de cerca de 27 000 Km2, com uma população de aproximadamente 550 

000 habitantes de acordo com o último censo, de 2001. 

O Diagnóstico Prospectivo Regional desenvolvido no âmbito do processo de 

elaboração do PROT identificou nove grandes desafios que se colocam ao 

processo de ordenamento e desenvolvimento territorial da Região no futuro 

próximo: 

a) Promover o crescimento económico e o emprego; 

b) Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

c) Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento 

urbano-rural; 

d) Garantir níveis adequados de coesão territorial; 

e) Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural; 

f) Implementar um modelo de turismo sustentável; 

g) Potenciar o efeito das grandes infra-estruturas (regionais e nacionais); 

h) Criar escala e reforçar as relações com o exterior; 
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i) Combater os processos de desertificação. 

Uma vez que o PROT-Alentejo ainda se encontra em aprovação não é possível, 

neste momento, proceder à análise da área de estudo relativamente a esta figura 

de ordenamento. 

 

5.10.2.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são “instrumentos 

sectoriais de gestão territorial” que estabelecem as normas de intervenção sobre a 

ocupação e a utilização dos espaços florestais, encontrando-se previstos na Lei de 

Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto) e regulados pelo 

Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de Junho. 

Têm como objectivos gerais (n.º 3 do Artigo 5.º da Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto):  

 Avaliar as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista 

dos seus usos dominantes; 

 Definir o elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e 

reconversão do património florestal; 

 Identificar dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos 

mais adequados; 

 Definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da 

sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem 

como das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos 

recursos a aplicar a estes espaços. 

Os PROF fornecem o enquadramento técnico e institucional apropriado para 

minimização dos conflitos relacionados com categorias de usos do solo e modelos 

silvícolas concorrentes para o mesmo território. Por outro lado, a sua relevância 

também reside no facto de alguns aspectos do sector florestal nacional 

necessitarem ser abordados numa perspectiva regional. 

Um PROF desenha um modelo florestal a longo prazo, que cumpre os objectivos 

estabelecidos e se ajusta aos recursos disponíveis. Embora o seu período de 
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vigência seja de vinte anos, o Plano é suficientemente dinâmico e flexível, 

incorporando com facilidade as alterações produzidas nos processos de revisão. 

Assim, os planos regionais de ordenamento florestal constituem um instrumento de 

concretização da política florestal que responde às orientações fornecidas por 

outros níveis de planeamento e decisão política, nomeadamente os constantes da 

Lei de Bases da Política Florestal, da Estratégia Nacional para as Florestas e da 

Estratégia Europeia para as Florestas, e que procura a articulação com 

instrumentos e políticas de outros sectores. 

Para a elaboração de cada PROF contribui a participação activa de representantes 

da administração central, regional e local, bem como as organizações não 

governamentais e com interesse directo nos recursos florestais, reunidos numa 

Comissão Mista de Coordenação. No âmbito da fase de consulta pública realizam-

se várias sessões de esclarecimento e são recebidos contributos com vista a 

melhorar a versão final destes planos e compatibilizar os interesses em presença. 

O Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de Outubro aprova o Plano Regional 

de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF BA). 

A região PROF BA localiza-se na zona Sul da região Alentejo. Quanto à 

nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos o PROF BA abrange 

uma região coincidente com a NUTS III - Baixo Alentejo. Abrange 13 concelhos 

(municípios de Alvito, Moura, Cuba, Vidigueira, Barrancos, Ferreira do Alentejo, 

Serpa, Beja, Aljustrel, Ourique, Mértola, Castro Verde e Almodôvar). 

De acordo com o PROF BA a área de estudo do projecto, insere-se maioritariamente 

na sub-região homogénea Campos de Beja, abrangendo uma área muito reduzida da 

sub-região homogénea Campos Branco. 

Na sub-região homogénea Campos Brancos visa-se a implementação e 

incrementação das funções de desenvolvimento da silvopastorícia, caça e pesca 

nas águas interiores, da produção e da protecção. Relativamente aos objectivos 

específicos na sub-região homogénea Campos de Beja destacam-se os seguintes: 

 Desenvolver a actividade silvopastoril, nomeadamente: 

o Aumentar o nível de gestão dos recursos silvopastoris e o 

conhecimento sobre a actividade silvopastoril; 
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o Integrar a actividade silvopastoril na cadeia de produção de produtos 

certificados; 

 Aumentar a actividade associada à caça, nomeadamente: 

o Aumentar o conhecimento do potencial cinegético da região; 

o Aumentar o número de áreas com gestão efectiva e a rendibilidade 

da actividade cinegética; 

o Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de 

zonas de caça; 

 Desenvolver a actividade apícola e integrar a actividade apícola na 

cadeia de produção de produtos certificados, nomeadamente: 

o Aumentar o conhecimento sobre a actividade apícola, o nível de 

gestão dos recursos apícolas e integrar a actividade na cadeia de 

produção de produtos certificados; 

 Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o 

mel, os cogumelos, pinhão, plantas aromáticas, condimentares e medicinais; 

 Aplicar os planos de gestão aos espaços florestais sob gestão da 

Administração Pública, nomeadamente os perímetros florestais da Cabeça 

Gorda e da Salvada; 

 Direccionar as produções de cortiça no sentido de uma maior 

valorização dos produtos finais; 

 Recuperar os espaços florestais que apresentem baixa vitalidade; 

 Controlar e mitigar os processos associados à desertificação; 

 Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

 Controlar e erradicar o nemátodo da madeira do pinheiro (NMP), 

nomeadamente: 

o Implementação de uma estratégia de reflorestação com utilização de 

espécies não hospedeiras do NMP; 

o Implementação de uma estratégia de comunicação e sensibilização 

sobre o NMP; 

o Inspeccionar e avaliar o estado da floresta de coníferas em áreas de 

risco predefinidas – NMP; 
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o Garantir a utilização da metodologia de prospecção do NMP da 

União Europeia; 

o Não subvencionar projectos à base de pinheiro-bravo; 

 Adequar os espaços florestais à crescente procura de actividades de 

recreio e de espaços com interesse paisagístico, nomeadamente: 

o Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de 

actividades de recreio, com interesse paisagístico e elaborar planos 

de adequação destes espaços ao uso para recreio nas zonas 

identificadas; 

o Dotar as zonas prioritárias para recreio com infra-estruturas de 

apoio. 

Na sub-região homogénea Campos Brancos visa-se a implementação e 

incrementação das funções de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores, 

conservação dos habitats, de espécies de fauna e da flora e de geomonumentos, e 

de protecção. Relativamente aos objectivos específicos na sub-região homogénea 

Campos Branco destacam-se os seguintes: 

 Controlar e mitigar os processos associados à desertificação; 

 Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

 Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de 

conservação dos habitats, de fauna e da flora classificados; 

  Desenvolver a actividade silvopastoril integrada com os objectivos de 

conservação, nomeadamente: 

o Aumentar o nível de gestão dos recursos silvopastoris e o 

conhecimento sobre a actividade silvopastoril; 

o Integrar a actividade silvopastoril na cadeia de produção de produtos 

certificados; 

 Aumentar a actividade associada à caça integrada no objectivo de 

conservação, nomeadamente: 

o Aumentar o conhecimento sobre o potencial cinegético da região; 

o Aumentar o número de áreas com gestão efectiva e a rendibilidade 

da actividade cinegética; 
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o Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de 

zonas de caça; 

 Adequar os espaços florestais à crescente procura de actividades de 

recreio e de espaços de interesse paisagístico, nomeadamente: 

o Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de 

actividades de recreio e com interesse paisagístico e elaborar planos 

de adequação destes espaços ao uso para recreio nas zonas 

identificadas; 

o Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico 

com infra-estruturas de apoio; 

 Recuperar os espaços florestais, sobretudo os mais debilitados 

através da arborização com espécies de elevado potencial produtivo, 

nomeadamente: 

o Aumentar o conhecimento sobre silvicultura das espécies florestais 

com maior potencial produtivo para a sub-região. 

Está previsto no âmbito do projecto a não interferência ou mesmo promoção de 

todos os objectivos específicos definidos no PROF BA, de forma a causar a 

mínima interferência possível a área de produção florestal. 

 

5.10.2.3 Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Sado (PBH) foi aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de Fevereiro. 

Trata-se de um plano sectorial que, assentando numa abordagem conjunta e 

interligada de aspectos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e 

envolvendo os agentes económicos e as populações directamente interessadas, 

tem em vista estabelecer, de forma estruturada e programática, uma estratégia 

racional de gestão e utilização da bacia hidrográfica do Sado, em articulação com 

o ordenamento do território e a conservação e protecção do ambiente. 

Apesar do Plano de Bacia Hidrográfica do Sado não conter normas, que directa e 

imediatamente vinculem os particulares, dele resultam (de acordo com o Decreto 
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Regulamentar já referido), directrizes e orientações que obrigatoriamente 

informarão a actuação da Administração Pública. Neste contexto, as acções e 

medidas que resultam do PBH configuram normas programáticas que serão 

concretizadas através da actuação da administração central e local, 

fundamentando as opções a tomar sobre a gestão dos recursos hídricos. 

A barragem de rejeitados da ALMINA, S.A. situa-se na sub-bacia hidrográfica da 

ribeira do Roxo. 

No contexto do PBH foram definidos cinco objectivos estratégicos: 

 Reforma Normativa, Institucional e Administrativa do sector da água; 

 Abastecimento de água às populações; 

 Disponibilização de Água às Actividades Económicas para assegurar 

a economia de base das populações; 

 Protecção da Qualidade das Águas e dos Ecossistemas aquáticos e 

ribeirinhos 

 Prevenir e mitigar os efeitos das cheias, secas e acidentes de 

poluição; 

De modo a dar cumprimento aos princípios subjacentes ao Plano de Bacia 

Hidrográfica, deverão ser respeitados pelo projecto os objectivos enunciados neste 

plano, tendo em vista a protecção e melhor gestão dos recursos hídricos 

associados à bacia hidrográfica do rio Sado. 

 

5.10.2.4 Plano Director Municipal de Aljustrel 

A análise do ordenamento do território abrange a caracterização das classes de 

espaço definidas no Plano Director Municipal (PDM) de Aljustrel e os 

condicionamentos ao uso e à transformação do solo em cada uma das classes 

previamente definidas. 

O PDM de Aljustrel foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

138/95, de 15 de Novembro. 
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De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Aljustrel à escala 1:25 000 

(Figura 5), a área de implementação do projecto incide sobre as seguintes classes 

de espaço de uso do solo: 

 Classe de espaço de indústria extractiva (área ocupada = 198,9 ha, 

que equivale a 54% da área de estudo); 

Segundo o Art.º 15.º do Regulamento do PDM de Aljustrel os espaços de 

indústria extractiva são constituídos por concessões mineiras existentes. A 

instalação, alteração e laboração de estabelecimentos destinados à 

actividade industrial deverão subordinar-se às disposições consagradas na 

legislação em vigor, bem como o disposto na respectiva concessão. 

 

 Classe de espaço de protecção e valorização ambiental (área 

ocupada = 161,9 ha, que equivale a 44% da área de estudo); 

Segundo o Art.º 11.º do Regulamento do PDM de Aljustrel as áreas 

abrangidas por espaços de protecção e valorização ambiental integradas na 

Reserva Ecológica Nacional (REN) são constituídas pelos seguintes 

sistemas: 

o Leitos dos cursos de água; 

o Zonas ameaçadas pelas cheias; 

o Albufeiras e faixas de protecção; 

o Cabeceiras de linhas de água; 

o Áreas de máxima infiltração; 

o Áreas declivosas com riscos de erosão. 

Nesta classe de espaços dever-se-ão fomentar as seguintes acções: 

o Nos leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias, o 

desenvolvimento da galeria ripícola, para protecção contra a erosão, e dotar 

estes ecotones aquático terrestres de vegetação capaz de funcionar como 

“corredor de vida selvagem”, onde a fauna procura refúgio e ou alimento; 

o Nas faixas de protecção das lagoas, albufeiras, zonas de galerias, faixas 

amortecedoras e margens naturais dos cursos de água o desenvolvimento 

da galeria ripícola, para protecção contra a erosão no sentido de dotar 
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estes ecossistemas aquático-terrestres de vegetação capaz de funcionar 

como “corredor de vida selvagem” onde a fauna procura refúgio e ou 

alimento; 

o Nas zonas de cabeceira das linhas de agua práticas agrícolas e ou 

florestais que contribuam para a protecção do solo e da água; 

o Nas áreas de infiltração máxima acções que contribuam para a recarga de 

aquíferos, bem como práticas agrícolas e ou florestais extensivas em 

detrimento de intensificações culturais consumidoras de fertilizantes e 

pesticidas/herbicidas químicos/orgânicos; 

o Nas áreas com risco de erosão práticas agrícolas e ou florestais que 

impliquem mobilizações mínimas do solo e com coberto vegetal 

dominantemente arbóreo-arbústeo, para uma protecção mais eficaz do solo 

contra os agentes de erosão. 

 

 Classe de espaço de ordenamento agro-florestal - Biótopo de 

Castro Verde (área ocupada = 7,2 ha, que equivale a 2% da área de estudo) 

– área aberta (área ocupada = 1,4 ha,) e área passível de florestação (área 

ocupada = 5,8 ha). 

Segundo o Art.º 12.º do Regulamento do PDM de Aljustrel estas classes de 

espaço definem a oferta de solo para as actividades agro-florestais no 

Município de Aljustrel, considerando o objectivo de conservação da natureza 

– utilização do habitat pela fauna, nomeadamente aves estepárias – de 

acordo com orientações estabelecidas pelas entidades competentes em 

razão da matéria, designadamente a Comissão de Coordenação da Região 

do Alentejo, o Instituto de Conservação da Natureza e o Instituto Florestal. 

Esta classe de espaço subdivide-se em área aberta, área de transição ou 

mista e área passível de florestação. 

Nesta classe de espaço de acordo com o Art.º 30.º do PDM de Aljustrel estão 

estabelecidos os seguintes condicionamentos: 

A. A área aberta deverá ser mantida na sua vocação actual de espaço actual 

de espaço aberto, utilizado no cultivo de cereais, em regime extensivo e 
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com rotações longas, complementado pela pastagem de gado, em moldes 

tradicionais; 

B. A área de transição ou mista deverá ser mantida como área aberta em 

agricultura extensível, passível de florestação, ou intervenção nas áreas 

florestais existentes, até 50%, em baixa a média densidade, com espécies 

autóctones 

C. A área passível de florestação deverá ser ocupada, preferencialmente com 

espécies autóctones, aplicando-se as disposições consagradas na 

legislação em vigor para outras espécies. 

 

5.10.3 Condicionantes 

5.10.3.1 Introdução 

Na perspectiva urbanística as condicionantes são normalmente identificadas como 

servidões, se se tratarem de condicionantes legalmente estabelecidas, ou apenas 

como condicionantes naturais se representarem situações de risco natural que 

importa prevenir e, consequentemente, salvaguardar de usos de solo indevidos, ou 

limitar a usos do solo adequados (Partidário, 1999). 

Para identificação das condicionantes que incidem sobre a área de estudo, 

analisou-se a: Carta de Condicionantes do PDM (Figura 6) e a Carta da REN 

publicada pela CCDR-Alentejo (Figura 82). 

 

5.10.3.2 Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada em 1983 pelo Decreto-Lei n.º 

321/83, de 5 de Julho, com o objectivo de assegurar um desenvolvimento 

ecologicamente equilibrado do território. Inicialmente criticada devido aos 

deficientes mecanismos operacionais que prejudicavam a sua eficácia enquanto 

instrumento de ordenamento do território e de gestão do ambiente, a legislação da  
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Figura 82 – Planta de REN da CCDR-Alentejo à escala 1:25 000 
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REN é revista em 1990, introduzindo maior flexibilidade mas mantendo os seus 

princípios e objectivos originais (Partidário, 1999). 

A REN é regulamentada pelo disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, 

com as alterações previstas nos Decretos-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, n.º 

213/92, de 12 de Outubro e n.º 79/95, de 20 de Abril. 

Segundo o Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, a REN “constitui 

uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à 

utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a protecção 

de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos 

indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas.” 

Através do Anexo I do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, classificam-se como 

áreas de REN as zonas costeiras e ribeirinhas, águas interiores, áreas de 

infiltração máxima e zonas declivosas. De acordo com a legislação referida, nas 

áreas incluídas na REN são proibidas as acções de iniciativa pública ou privada 

que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção 

de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e 

destruição do coberto vegetal. A realização de quaisquer destas iniciativas em 

áreas de REN, fica sujeita à obtenção do estatuto de projecto de interesse público, 

reconhecido por despacho conjunto do Ministro do Planeamento e Administração 

do Território, do Ministro do Ambiente e Recursos Naturais (actual Ministro das 

Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente) e do Ministro competente em 

razão da (n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro). 

Mais recentemente foi publicado o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto (que 

revogou os diplomas anteriores), a Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008, de 

21 de Outubro e a Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro. 

Da planta de REN (Figura 82), pode-se concluir que na área de estudo, o espaço 

ocupado por REN, corresponde a sensivelmente 1,1 ha (0,3% da área de estudo), 

dos quais 0,14 ha correspondem a áreas de máxima infiltração e 0,96 ha 

correspondem a cabeceiras de linhas de água e áreas com risco de erosão. 
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5.10.3.3 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é um regulamento administrativo, definido pelo 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, que tem por finalidade “(…) defender e 

proteger as áreas de maior aptidão agrícola e garantir a sua afectação à 

agricultura, de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura 

portuguesa e para o correcto ordenamento do território.” O referido diploma foi 

posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro. 

As áreas da RAN estão cartografadas à escala 1/25.000 e publicadas em Portaria 

do Diário da República. Com a ratificação e publicação dos Planos Directores 

Municipais – PDM – aquelas Portarias caducam e a carta da RAN é a constante 

dos PDM. 

As áreas da RAN são constituídas por solos das classes A e B, bem como por 

solos de baixas aluvionares e coluviais, e ainda por solos de outros tipos cuja 

integração nas mesmas se mostre conveniente para a prossecução dos fins 

previstos na legislação vigente. Quando assumem relevância em termos de 

economia local ou regional, são ainda integradas na RAN: 

 .as áreas que tenham sido submetidas a importantes investimentos 

destinados a aumentar com carácter duradouro a capacidade produtiva dos 

solos; 

 .os solos cujo aproveitamento seja determinante da viabilidade económica 

de explorações agrícolas existentes. 

Nas áreas de RAN são proibidas as acções que “diminuam ou destruam as suas 

potencialidades agrícolas [...]. As actividades agrícolas desenvolvidas nos solos da 

RAN são objecto de tratamento preferencial em todas as acções de fomento e 

apoio à agricultura desenvolvidas pelas entidades públicas” (D.L. n.º 196/89, de 14 

de Junho, art.º 8º). Os solos incluídos na RAN devem ser exclusivamente afectos à 

agricultura, sendo proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas 

potencialidades agrícolas, designadamente as seguintes: 

 Obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de 

edifícios, aterros e escavações; 
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 Lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, resíduos sólidos 

urbanos, resíduos industriais ou outros produtos que contenham substâncias 

ou microrganismos que possam alterar as características do solo; 

 Despejo de volumes excessivos de lamas, designadamente 

resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento de 

efluentes; 

 Acções que provoquem erosão e degradação do solo, 

desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de 

salinidade e outros efeitos perniciosos; 

 Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e 

fitofarmacêuticos. 

Na planta de Condicionantes (Figura 6), a área de estudo não abrange nenhuma 

das áreas da RAN. 

 

5.10.4 Servidões e Restrições 

A servidão constitui um ónus ou encargo, imposto sobre uma propriedade e é 

limitadora do exercício do direito de propriedade (DGOT, 1988 b, 1992, in 

Partidário, 1999). A servidão é administrativa quando é imposta uma disposição 

legal sobre uma propriedade por razões de utilidade pública. Resulta 

imediatamente da Lei e do facto de existir um objecto que a Lei considera como 

dominante sobre os prédios vizinhos. Este estatuto contribui para maximizar a 

utilidade pública dos bens que a determinam. 

As restrições de utilidade pública usufruem de um regime semelhante ao das 

servidões administrativas, mas distinguem-se destas por visarem a realização de 

interesses públicos abstractos, não corporizados na utilidade de um objecto 

concreto, seja de prédio ou qualquer outro imóvel (Partidário, 1999). 

As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou 

impedimentos a qualquer forma específica de utilização do solo. O conhecimento 

destas áreas condicionadas é fundamental para determinar os limites de utilização 
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das mesmas e também para informar o proponente das situações em que a 

alteração ao uso do solo nas mesmas requer a consulta de entidades com 

competência específica, para além do município a que pertence a área em análise. 

No âmbito das condicionantes ao uso do solo reflectem-se neste subcapítulo não 

só as condicionantes apresentadas na planta de condicionantes do Plano Director 

Municipal de Aljustrel, mas também aquelas que foram identificadas no âmbito das 

visitas efectuadas ao local em análise, bem como as que resultaram da consulta 

efectuada às entidades, listadas no Quadro 3 (páginas 57 a 62) do subcapítulo 

3.1.5, no âmbito deste EIA. 

De acordo com a Carta de Condicionantes (Figura 6), a área de estudo não 

abrange nenhuma servidão radioeléctrica. 

Fazendo uma análise mais pormenorizada da área de estudo (bacia hidrográfica 

da barragem de rejeitados), nas cartas militares abrangidas (Figura 83), 

identificam-se as seguintes servidões e restrições: 

 Domínio Hídrico; 

 Infra-estruturas de Transporte e Comunicação; 

 Vértice geodésico de Maroiços; 

O regime de licenciamento do Domínio Hídrico encontra-se regulamentado no 

Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, cuja aplicabilidade procura “instituir uma 

gestão eficaz dos recursos hídricos, baseada na articulação de utilizações distintas 

da água e terrenos com ela conexos, incluindo as águas subterrâneas, sujeita ao 

princípio do licenciamento do Domínio Hídrico”. 

De acordo com o artigo 2.º que define o âmbito “o domínio hídrico abrange os 

terrenos das faixas da costa e demais águas sujeitos à influência das marés, nos 

termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 201/92, de 29 de Setembro, as correntes de 

água, lagos ou lagoas, com os seus leitos, margens e zonas adjacentes, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, com o respectivo subsolo e 

espaço aéreo correspondente, bem como as águas subterrâneas”. 
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Figura 83 – Servidões e restrições que impendem na área de estudo 
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Para efeitos de afectação/intervenção/utilização em corpos de água superficial ou 

subterrânea, por determinada acção/actividade, será necessário o adequado 

licenciamento, sendo consideradas, em termos de linhas de água superficiais sob 

o regime do Domínio Hídrico (informações INAG), todas as linhas de água 

cartografadas na Carta Militar de Portugal (1/25 000). 

De entre as linhas de água presentes na área de estudo e, como tal, abrangidas 

pelo regime do Domínio Hídrico, destacam-se o Barranco do Morgado ou Barranco 

dos Conteiros e linhas de água subsidiárias e o Barranco das Lajes. 

No que se refere às Infra-estruturas de Transporte e Comunicação e de acordo 

com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei n.º 380/85, redefinido pelo Decreto-

Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, com a criação de estradas regionais, e alterado 

pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho), a estrutura viária é constituída por dois tipos de 

redes de estradas: 

 a rede nacional fundamental que agrupa os itinerários principais (IP) 

responsáveis pela ligação entre centros urbanos influentes a nível 

supradistrital, e os principais centros/locais de entrada e saída nacional: 

portos, aeroportos e fronteiras. As Auto-Estradas inserem-se na rede 

fundamental; 

 a rede nacional complementar, que inclui os itinerários complementares (IC) 

responsáveis pelas ligações regionais mais importantes, incluindo as 

principais vias envolventes e de acesso às duas grandes áreas 

metropolitanas nacionais – a de Lisboa e a do Porto. A rede complementar 

agrega igualmente estradas nacionais e municipais, de acordo com a 

importância das ligações que estabelecem. 

Às redes nacionais acrescentam-se as redes viárias municipais, que estabelecem 

as ligações dentro dos concelhos respectivos, com continuidades interconcelhias. 

Enquanto consideradas como objecto de planeamento, as vias constituem canais 

de ligação privilegiados, devendo por tal razão usufruir de medidas de protecção e 

enquadramento que não dificultem a sua segurança e ao mesmo tempo garantam 

a possibilidade de expansões/alargamentos futuros das vias, facultando a 
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execução de obras de beneficiação e manutenção. Assim, estabelecem-se 

servidões rodoviárias, de dimensão variável de acordo com a hierarquia da via em 

questão e também com as condições existentes em termos de ocupação marginal 

existente/espaço disponibilizável para estabelecimento dessas servidões. 

As faixas de terreno que constituem as servidões consideradas são estabelecidas 

pelo Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro: 

a. Para os IP – na fase de execução e nas estradas já concluídas a 

faixa de servidão non aedificandi de 50 m para cada lado do eixo da 

estrada e nunca a menos de 20 m da zona de estrada; na fase de 

projecto a faixa de servidão tem largura de 200 m; 

b. Para os IC – na fase de execução e nas estradas já concluídas a 

zona de servidão non aedificandi de 35 m para cada lado do eixo da 

estrada e nunca a menos de 15 m da estrada; na fase de projecto a 

faixa de servidão tem largura de 200m; 

c. Outras estradas – na fase de execução e nas estradas já concluídas 

a zona de servidão non aedificandi de 20 m para cada lado do eixo 

da estrada e nunca menos de 5 m da zona de estrada. 

A área de estudo é atravessada por estradas municipais e regionais da 

responsabilidade da Estradas de Portugal, E.P.E., nomeadamente a estrada 

municipal EM263 – Odemira/Aljustrel e a estrada regional ER261 – 

Comporta/Aljustrel. 

Foi ainda identificado um marco geodésico na área de estudo – Maroiços (242 

m). De acordo com a legislação em vigor, são definidas áreas de servidão 

circunjacentes aos vértices geodésicos construídos pelo Instituto Geográfico 

Português (IGP), que têm as seguintes características: 

a. os marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de 

protecção que abrangem uma área em redor do sinal com o raio 

mínimo de 15 m. A extensão da zona de protecção é determinada 

caso a caso em função da visibilidade que deve ser assegurada ao 

sinal construído e entre os diversos sinais; 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  328 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

b. os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados na zona de 

protecção, não podem fazer plantações, construções ou outras 

obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das direcções 

constantes das minutas de triangulação; 

c. os Projectos de obras ou planos de arborização na proximidade dos 

marcos geodésicos não podem ser licenciados sem prévia 

autorização do IGP. 

Da consulta efectuada às entidades (Quadro 3 do subcapítulo 3.1.5) concluiu-se 

que não existiam condicionantes da jurisdição das seguintes entidades: Ana – 

Aeroportos de Portugal, ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, 

BRISA, SEPNA – Serviço de Protecção da natureza e do Ambiente da GNR, 

DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia, Direcção Regional de Cultura do 

Alentejo, Direcção Regional do Alentejo, EDP, S.A., EMFA – Estado Maior das 

Forças Armadas, ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, 

Ministério de Defesa Nacional – DGIE, REFER – Rede Ferroviária Nacional, REN 

e REN-Gasodutos, S.A.  

O IGP – Instituto Geográfico do Exército referiu a existência dentro da área de 

estudo do projecto d vértice geodésico de “Maroiços”, cuja área de protecção 

deverá ser respeitada (Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril – todas as 

intervenções a efectuar no território terão de respeitar a servidão dos vértices 

geodésicos, constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 m 

de raio e não poderão obstruir as visibilidades das direcções constantes das 

respectivas minutas de triangulação.a existência de um poço para captação de 

água localizado no interior da área de estudo).  

O EP – Estradas de Portugal, E.P.E. informou que a área de estudo interfere com 

duas infra-estruturas rodoviárias, EN263 – Odemira/Aljustrel e ER261 – 

Comporta/Aljustrel, as quais se encontram classificadas pelo Decreto-Lei n.º 

222/98, de 17 de Julho, ou seja, pertencem ao Plano Rodoviário Nacional. Assim 

aplica-se a estas vias o definido no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, pelo 

que deverá ser respeitada a zona de servidão non aedificandi, de acordo com o 

referido no artigo 5.º do referido diploma. O EP referiu ainda que o projecto 
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“EN263, Beneficiação entre o IC1 (km 33+900) e Aljustrel (km 52+600)” cuja 

construção está prevista para 2012, interfere com a área de estudo, no entanto, 

trata-se apenas de uma beneficiação sobre a estrada existente, não se prevêem 

interferências com o projecto. 

 

5.11 Ruído e Vibrações 

5.11.1 Introdução e Metodologia 

Este trabalho teve como objectivo avaliar os níveis de pressão sonora e os níveis 

sonoros médios de longa duração, visando caracterizar a situação de referência, 

isto é a situação acústica anterior ao alteamento e à exploração da barragem 

alteada da ALMINA – Minas do Alentejo, S.A., sita em Aljustrel. 

Importa realçar que a exploração da mina e lavaria são actividades pré-existentes 

ao alteamento da barragem, pelo que deveriam ser contempladas na 

caracterização da situação de referência, no entanto a lavaria têm estado inactiva, 

pelo que não foi possível contemplar a emissão de ruído associada à sua 

exploração. 

Os resultados obtidos poderão ser posteriormente confrontados com resultados 

obtidos nas fases de construção e exploração da barragem alteada, podendo 

então ser verificado o nível de cumprimento do Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), relativamente à emissão de ruído para o exterior da Almina, S.A., durante o 

seu normal funcionamento.  

De acordo com RGR, a instalação e o exercício de actividades ruidosas 

permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou 

na proximidade dos receptores sensíveis isolados, encontram-se obrigadas a 

cumprir os requisitos: 

 “critério de incomodidade”; 

 “valores limite de exposição”. 
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5.11.2 Enquadramento legal 

Valor limite de exposição (conforme artigo 11.º do RGR) 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, classifica os locais em Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas 

Urbanas Consolidadas, cabendo às autarquias a sua distribuição no território 

nacional, com base nas definições constantes das alíneas v), x) e z), do Artigo 3.º, 

que se transcrevem: 

v) «Zona mista» – a área definida em plano municipal de ordenamento do 

território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para 

além dos referidos na definição de zona sensível. 

x) «Zona sensível» – a área definida em plano municipal de ordenamento do 

território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou 

similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população 

local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 

outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período 

nocturno. 

z) «Zona urbana consolidada» – a zona sensível ou mista com ocupação estável 

em termos de edificação. 

De acordo com RGR, a instalação e o exercício de actividades ruidosas 

permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou 

na proximidade dos receptores sensíveis isolados, encontram-se obrigadas a 

cumprir os requisitos: 

- “Valores limite de exposição”; 

- “Critério de incomodidade”. 

- Valores limite de exposição (conforme artigo 11º do RGR) 

- O exercício de actividades ruidosas permanentes não pode contribuir 

para o incumprimento dos valores limite de exposição constantes da 

tabela seguinte.   

Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por 

estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese  331 
Alteamento da barragem de rejeitados: ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. Agosto de 2010 

 

usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de 

aplicação dos correspondentes valores limite fixados (de acordo com o n.º 2, do 

Artigo 11.º, do RGR). 

 

Quadro 66 – Valores limite de exposição (conforme Artigo 11º do RGR) 

TIPO DE ZONA LDEN [DB(A)] LN [DB(A)] ESPECIFICIDADES 

Não classificada 63 53 

Observação: A delimitação e a 
disciplina das zonas sensíveis e das 

zonas mistas é de acordo com o n.º 2, 
do Artigo 6.º, do RGR, 

responsabilidade dos municípios. 

Mista 65 55 n.a. 

Sensível 55 45 n.a. 

 

Critério de incomodidade (conforme artigo 13.º do RGR) 

As actividades ruidosas permanentes estão também sujeitas ao cumprimento do 

critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador 

LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 

actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído 

residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no 

período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo I ao 

presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

O cumprimento deste critério não se aplica, em qualquer dos períodos de 

referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior, igual ou 

inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior 

dos locais de recepção, igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido 

no anexo I, do RGR. 

Para actividades ruidosas temporárias, como sejam as respeitantes à fase de 

construção e desactivação, o Artigo 14.º, estabelece o seguinte: 

“É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de: 
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a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 

úteis entre as 20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares”. 

Por outro lado, o Artigo 15.º do mesmo diploma estabelece, no seu n.º 1 que: 

“O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 

excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de 

ruído pelo respectivo município, que fixa as condições de exercício da actividade 

…”. 

5.11.3 Avaliação acústica 

5.11.3.1 Dados de base para a avaliação acústica 

A envolvente acústica das instalações da ALMINA, assim como os pontos de 

medição considerados nesta avaliação, são apresentados na planta da Figura 84. 

Os resultados das medições (correspondendo às memórias do sonómetro) assim 

como outros dados de campo são apresentados no Relatório apresentado no 

Anexo X. 

 

5.11.3.2 Classificação da área em estudo 

De acordo com a informação da Câmara Municipal de Aljustrel, a área em estudo 

não se encontra classificada. 

Dada a ausência de classificação, os valores limite de Lden e Ln actualmente 

aplicáveis são os seguintes: 63 e 53 dB (A), respectivamente. 
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Figura 84 – Pontos de monitorização de ruído 
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5.11.3.3 Caracterização acústica da envolvente e da instalação 

As principais fontes de ruído identificadas na área em estudo foram:  

 o tráfego rodoviário, na Avenida de Algares, que serve de acesso à 

empresa e à área envolvente; 

 ruídos da natureza (nomeadamente de pássaros a chilrear, bem como 

ruídos de outros animais, durante a noite, tais como corujas, rãs, grilos, 

etc.); 

 ruídos de vizinhança (nomeadamente cães a ladrar); 

Foi considerada uma única janela de emissão de ruído, que corresponde a uma 

situação de funcionamento parcial da Almina, S.A., uma vez que a lavaria só 

retomará o seu funcionamento, após alteamento da barragem. Actualmente 

ocorrem apenas trabalhos administrativos e trabalhos subterrâneos visando a 

preparação para a extracção de minério (incluindo o funcionamento do ventilador 

Korfmann associado aos trabalhos subterrâneos). Deste modo, durante as 

medições, ocorreu a emissão quase exclusiva de ruídos de tráfego, ruídos da 

natureza e de ruídos da vizinhança acima referidos. 

 

5.11.3.4 Resultados 

A síntese de resultados é apresentada nos quadros seguintes (Quadros 67 e 68). 

Os valores que representem uma não conformidade, caso existam, são escritos a 

“vermelho”. 
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Quadro 67 – Síntese – níveis de pressão sonora 

PONTO DE MEDIÇÃO 
PERÍODO DIURNO PERÍODO ENTARDECER PERÍODO NOCTURNO 

LAEQ OBTIDO LAEQ OBTIDO LAEQ OBTIDO 

P1 43,9 39,5 36,9 

P2 41,3 37,3 35,8 

P3 53,1 48,7 45,6 

P4 41,6 37,5 34,5 

Nota: Valores apresentados em dB(A) 
 

Quadro 68 – Síntese – níveis sonoros de longa duração 

PONTO DE 

MEDIÇÃO 
LDIURNO OBTIDO LENTARDECER OBTIDO 

LNOCTURNO LDIURNO-ENTARDECER-NOCTURNO 

OBTIDO PERMITIDO OBTIDO PERMITIDO 

P1 44 40 37 

53 

45 

63 
P2 41 37 36 43 

P3 53 49 46 54 

P4 42 38 34 43 

Nota: Valores apresentados em dB(A) 

 

Os níveis sonoros de longa duração obtidos foram semelhantes aos níveis de 

pressão sonora, apesar de feita a extrapolação pela consideração das variações 

meteorológicas anuais. Isto deve-se ao facto de terem ocorrido condições de 

propagação nula nos períodos diurno e do entardecer e condições de propagação 

favorável no período nocturno, que neste caso não implica alterações aos valores 

apresentados. 
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5.11.3.5 Análise da Conformidade 

Comparando os resultados obtidos com os valores permitidos, conclui-se que a 

área em estudo, respeita os “valores limite de exposição” e como tal cumpre na 

íntegra o disposto no Regulamento Geral do Ruído. 

Importa salientar, uma vez mais, que as medições, no âmbito desta avaliação, são 

representativas da situação de referência, anterior ao alteamento da barragem, 

mas para o ano precedente à data das medições (Junho de 2009 a Junho de 

2010), encontrando-se algumas actividades da Almina, S.A. licenciadas e pré-

existentes ao alteamento da barragem praticamente inactivas. 

 

5.12 Qualidade do Ar 

5.12.1 Introdução e Metodologia 

A qualidade do ar é o termo que se utiliza, normalmente, para traduzir o grau de 

poluição do ar que se respira. A poluição do ar é originada por uma mistura de 

substâncias químicas, lançadas no ar ou resultantes de reacções químicas, que 

alteram o que seria a constituição natural da atmosfera. 

A protecção e o controlo da qualidade do ar passa pela definição de valores limite 

e por uma vigilância ou monitorização dos níveis alcançados pelos diversos 

poluentes atmosféricos de modo a proteger a saúde humana e o ambiente, de uma 

forma mais geral. 

A avaliação da qualidade do ar na situação de referência está fortemente 

condicionada pelas características morfológicas e meteorológicas da área em 

avaliação e depende resumidamente do tipo de uso do solo da área em questão. 

O presente sub-capítulo tem como objectivo identificar as principais fontes de 

perturbação atmosférica e caracterizar a qualidade do ar ambiente da área de 

estudo. 
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Existe, a nível nacional, uma rede de monitorização da qualidade do ar da 

responsabilidade do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, e 

algumas redes de monitorização particulares. Estas redes não abrangem todo o 

território nacional, restringindo-se, actualmente aos locais onde existe um maior 

número de fontes poluentes. 

Atendendo ao Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho que transpôs para o direito 

nacional a Directiva n.º 96/62/CE, de 27 de Setembro, e que entretanto foi alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de Agosto, e que obriga à divisão do território 

em Zonas e Aglomerações, sujeitando-as a uma avaliação obrigatória da 

qualidade do ar, e com base na orografia, uso de solo e densidade populacional, 

na Região Alentejo foram delimitadas duas Zonas: Alentejo Litoral e Alentejo 

Interior, esta última onde se insere o concelho de Aljustrel. 

 Zonas – áreas geográficas de características homogéneas, em termos de 

qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional;  

 Aglomerações – zonas caracterizadas por um número de habitantes 

superior a 250 000 ou em que a população seja igual ou fique aquém de tal 

número de habitantes, desde que não inferior a 50.000, sendo a densidade 

populacional superior a 500 habitantes/km2. 

Os dados das estações de monitorização estão disponíveis na base de dados on-

line sobre qualidade do ar em Portugal (QualAr) desenvolvido pelo então Instituto 

do Ambiente e actual Agência Portuguesa do Ambiente. (www.qualar.org). 

 

5.12.2 Receptores sensíveis e principais fontes de perturbação atmosférica 

Os receptores sensíveis mais próximos da área de estudo (bacia hidrográfica da 

barragem de rejeitados) correspondem à vila de Aljustrel, localizada junto do limite 

NE da área de estudo, bem como algumas habitações dispersas na área 

envolvente. 

Na área de influência da zona de intervenção existe apenas uma fábrica de 

explosivos - SEC, passível de constituir fonte pontual de poluição. Para além das 

http://www.qualar.org/
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fontes pontuais de poluição, o tráfego rodoviário e ferroviário são outra fonte de 

poluição atmosférica permanente e próxima da área em estudo.  

Os eixos rodoviários mais próximos são: EN263 e ER261. Destes resulta a 

emissão de gases de combustão (monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos (HC) e 

partículas em suspensão). 

Muitas destas emissões, ao serem lançadas na atmosfera, tomam parte em 

reacções químicas influenciadas pela luz solar, dando origem a poluentes 

secundários, os quais têm efeitos diferentes e em alguns casos mais severos que 

os dos poluentes iniciais. 

Dado o enquadramento rural da área de estudo, fortemente caracterizada pela 

existência de zonas semi-naturais e agrícolas e por um povoamento disperso, não 

existem fontes poluidoras de relevo na área de implantação do projecto, o que foi 

confirmado durante a visita ao local. De facto, as fontes de poluição atmosférica 

existentes têm um carácter difuso, e estão essencialmente relacionadas com a 

actividade agrícola (mobilização do solo) e com o tráfego rodoviário que circula na 

EN263 e ER261 que se revelou relativamente pouco intenso durante visitas ao 

local. 

Tendo em conta as características da área de estudo (rural) constata-se que na 

área de implantação do projecto não existem indústrias que possam constituir uma 

fonte de poluição digna de registo.  

 

5.12.3 Enquadramento legal 

A Directiva Quadro da Qualidade do Ar Directiva n.º 92/72/CE, do Conselho, de 27 

de Setembro ou, informalmente, “directiva mãe”, relativa à avaliação e à gestão da 

qualidade do ar ambiente, a institui um novo quadro habilitante em matéria de 

gestão da qualidade do ar, introduzindo uma nova filosofia e uma nova orientação 

neste domínio. Esta directiva foi transposta para a ordem jurídica nacional através 

do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, o qual define as linhas de orientação da 

política de gestão da qualidade do ar. 
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O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, promove a transposição para o 

ordenamento jurídico interno da Directiva n.º 1999/30/CE, de 22 de Abril, relativa a 

valores limites para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, 

partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente, e da Directiva n.º 2000/69/CE, 

de 16 de Novembro, relativa a valores limite para o benzeno e monóxido de 

carbono no ar ambiente. As regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis aos 

poluentes previamente referidos, estão definidas no disposto nos artigos 4.º e 5.º 

do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho. 

O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, estabelece ainda os limiares de alerta 

para as concentrações de determinados poluentes no ar, bem como os métodos e 

critérios de avaliação das respectivas concentrações e normas sobre informação 

do público, com vista a evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos dessas 

substâncias sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade. 

Os valores limite segundo o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril apresentam-

se no Quadro 69. 

 

Quadro 69 – Valores limites para determinados poluentes no ar ambiente 

DIPLOMA 

LEGAL 
POLUENTES A 

QUE SE APLICA 
PERÍODO 

CONSIDERADO 
VALOR 

LIMITE 
MARGEM DE 

TOLERÂNCIA 
DATA DE 

CUMPRIMENTO 

Decreto-Lei 

n.º 111/2002, 

de 

16 de Abril 

NO2 1 h 200 g/m3 
80 g/m3 (2) 

70 g/m3 (2003) 
1 de Janeiro de 2010 

PM10 24 h 50 g/m3 
15 g/m3 (1) 

10 g/m3 (2003) 
1 de Janeiro de 2005 

CO 8 h 10 mg/m3 - 
Data de entrada em 

vigor do presente 
diploma 

SO2 1 h 350 g/m3 
90 g/m3 (1) 

60 g/m3 (2003) 
1 de Janeiro de 2005 

(1) à data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 
e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2005. 
(2) à data de entrada em vigor do presente Decreto-Lei, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 
e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 
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A quarta e última directiva filha, a Directiva n.º 2004/107/CE de 15 de Dezembro, 

estabelece valores alvo para as concentrações médias anuais de arsénio, cádmio, 

níquel e benzo(a)pireno determinados na fracção de partículas inaláveis (PM10). 

Também determina métodos e técnicas para avaliar as concentrações e deposição 

destas substâncias, garante a obtenção de informações adequadas e a sua 

divulgação junto do público. Esta directiva incide sobre determinados metais 

pesados e hidrocarbonetos aromáticos presentes nas partículas em suspensão 

exigindo a recolha da amostra e posterior análise laboratorial, como tal, a 

disponibilização da informação é efectuada numa base temporal diferente da dos 

restantes poluentes. Esta directiva foi transposta para o direito nacional pelo 

Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de Outubro. 

As disposições relativas à poluição atmosférica pelo ozono (O3) encontram-se 

estabelecidas na Portaria n.º 623/96, de 31 de Outubro. Esta Portaria foi revogada 

pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro (que transpôs para a ordem 

jurídica nacional a Directiva n.º 2002/3/CE, de 12 de Fevereiro) que determina que, 

no caso de serem ultrapassados os valores dos limiares referidos, esta informação 

seja divulgada no mais curto prazo possível pelos órgãos de comunicação social, 

de modo a permitir que a população abrangida adopte as medidas preventivas de 

protecção que sejam necessárias.  

No Quadro 70 apresentam-se os limiares para as concentrações atmosféricas de 

Ozono. 

 

Quadro 70 – Limiares para as concentrações atmosféricas de Ozono 

DIPLOMA 

LEGAL 
POLUENTE A 

QUE SE APLICA 
PERÍODO 

CONSIDERADO 
LIMIARES 

Decreto-Lei 
n.º 320/2003, 

de 20 de 
Dezembro 

O3 

8 h Protecção da saúde 120 g/m3 

1 h, 
cumulativame
nte de Maio a 

Junho 
(inclusive) 

Protecção da vegetação 
AOT40 = 6.000 

g/m3.h 

http://dre.pt/pdf1s/2007/10/20400/0770607712.pdf
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5.12.4 Caracterização da Qualidade do Ar 

A actual Rede de Medição da Qualidade do Ar da Zona Alentejo Interior é 

composta por apenas uma estação do tipo rural – Terena, estando previstas mais 

três estações de qualidade do ar – Portalegre, Évora e Beja. A estação de Terena 

apesar de se encontrar muito distante da área de estudo, apresenta características 

semelhantes em termos de tipo de ambiente, vias de tráfego, etc. 

A caracterização da qualidade do ar será realizada tomando como referência os 

dados desta estação. Mas uma vez que esta estação se localiza a uma distância 

considerável da área em estudo, não deverá ser desprezada a influência na 

qualidade do ar, pelas fontes poluidoras localizadas no concelho e anteriormente 

identificadas, das quais se destaca, a indústria de explosivos - SEC. 

A estação apresenta-se na Figura 85, e os dados da mesma são apresentados no 

Quadro 71. 

No Quadro 72 apresentam-se os valores registados na Estação de Qualidade do 

Ar de Terena para o período entre 2005 e 2008. 

 

 

 

 

 

1 h, 
cumulativame
nte de Maio a 

Junho 
(inclusive) 

Protecção das florestas 
AOT40 = 20.000 

g/m3.h 

1 h Informação da população 180 g/m3 

1 h Alerta à população 240 g/m3 
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Fonte: APA Ex-Instituto do Ambiente, 2010 (www.qualar.org, visitado em Junho de 2010) 

Figura 85 – Localização da estação de medição da qualidade do ar 
 

Quadro 71 – Dados da Estação de Qualidade do Ar de Terena (S. Pedro – Alandroal) 

TERENA (ALANDROAL) 

CÓDIGO:  4006 

DATA DE INÍCIO:  2005-02-15 

TIPO DE AMBIENTE:  Rural 

TIPO DE INFLUÊNCIA:  Fundo 

ZONA: Alentejo Interior 

FREGUESIA:  Terena (S. Pedro) 

CONCELHO:  Alandroal 

COORDENADAS GAUSS 

MILITAR (M)  

Latitude: P – 183 510 

Longitude: M – 264 061 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS WGS84  

Latitude: 38º36’54’’ 

Longitude: 7º23’51’’ 

ALTITUDE (M): 187 

REDE:  Rede de Qualidade do Ar do Alentejo 

INSTITUIÇÃO: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

Fonte: www.qualar.org; APA 

http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
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Quadro 72 – Valores da Estação de Qualidade do Ar de Terena 

PARÂMETROS 

2005 2006 2007 2008 

VALOR ANUAL 
(BASE 

HORÁRIA) 

VALOR ANUAL 
(BASE HORÁRIA) 

VALOR ANUAL 
(BASE HORÁRIA) 

VALOR ANUAL 
(BASE HORÁRIA) 

VALOR ANUAL 
(BASE HORÁRIA) 

VALOR ANUAL 
(BASE HORÁRIA) 

VALOR ANUAL 
(BASE HORÁRIA) 

VALOR ANUAL 
(BASE 

HORÁRIA) 

Partículas <10 
m 

(PM10 - 
ug/m3) 

Média 26.4 26.2 25.9 25.9 24.8 24.8 21.1 21.2 

Máximo 365.0 153.6 640.0 155.6 224.0 98.8 193.0 69.5 

Partículas 
<2,5 m 
(PM2,5 - 
ug/m3) 

Média 10.5 10.5 10.0 9.9 13.6 13.6 9.8 9.7 

Máximo 281.0 86.9 155.0 34.9 133.0 36.3 61.0 28.7 

Dióxido de 
Azoto (NO2) 

(ug/m3) 

Média 4.9 4.9 4.3 4.3 6.8 6.9 6.3 6.3 

Máximo 31.0 16.0 23.0 14.4 32.0 22.7 43.0 19.4 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

(ug/m3) 

Média 4.0 4.1 4.0 4.0 2.8 2.7 2.9 2.9 

Máximo 36.0 9.7 9.0 6.6 15.0 14.4 7.0 4.7 

Ozono (O3) 
(ug/m3)*  

Média 46.9 46.9 45.2 45.2 48.6 48.6 46.3 46.3 

Máximo 125.0 122.1 149.0 136.5 136.0 125.4 136.0 106.8 

Fonte: www.qualar.org – APA) Valores de Base Diária = Valores Base 8h 
 
 

http://www.qualar.org/
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Tendo em conta a legislação nacional, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 

111/2002, de 16 de Abril com indicação dos limiares de alerta e de protecção da 

saúde humana (base horária e diária) e ainda a Portaria n.º 286/93 com indicação 

dos valores de protecção da saúde humana (base diária), é possível caracterizar a 

situação de referência como sendo: 

 Baixo, o nível de poluição das PM10 [24, 15, 4 e 4 dias com excedências 

dos Valores Limites de Protecção da Saúde Humana, respectivamente para 

os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, sendo o valor limite, segundo o 

Decreto-Lei nº 111/2002 para uma base diária, de 50 (2005), 50 (2006), 50 

(2007) e 50 (2008) g/m3, equivalente a um máximo de excedências de 35 

dias/ano];  

 Baixo, o nível de poluição a nível do Dióxido de Azoto (com nenhuma 

excedência dos Valores Limites de Protecção da Saúde Humana para os 

anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, sendo o valor limite, segundo a Portaria 

n.º 286/93, de 12 de Março de 200 g/m3); 

 Baixo, o nível de Dióxido de Enxofre (com nenhuma excedência dos 

Valores Limites de Alerta para todos os anos, sendo o valor limite segundo 

o Decreto-Lei nº 111/2002 de 500 g/m3, e nenhuma excedência dos 

Valores de Limiar de Saúde Humana base horária e base diária, igualmente 

para todos os anos) 

 Baixo, o nível de poluição a nível do Ozono (0 dias de excedência, para os 

anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, relativamente ao limiar de alerta à 

população, para um valor limite de 240 g/m3 e relativamente ao limiar de 

informação à população, para um valor limite de 180 g/m3, segundo o 

Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro) Segundo o mesmo diploma, 

o Valor Alvo para a Protecção da Saúde Humana, a ser cumprido em 2010, 

é de 120 µg/m3 e não devendo ser excedido em mais de 25 dias por ano 

civil, calculados em média em relação a 3 anos. 

Tendo por referência a estação Terena, pode-se concluir que a qualidade do ar da 

área em estudo possui características típicas de áreas rurais. 
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5.12.5 Índice de Qualidade do Ar 

Diariamente, o Instituto de Ambiente disponibiliza o índice de qualidade do ar, 

recorrendo aos dados recolhidos em algumas estações de medição geridas pelas 

Direcções Regionais do Ambiente e Ordenamento do Território. 

O índice de qualidade do ar (IQar) é uma ferramenta que permite: 

 uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. 

Este índice foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, 

especialmente das aglomerações existentes no país, mas também de 

algumas áreas industriais e cidades; 

 um fácil acesso do público à informação sobre a qualidade do ar, através 

da consulta directa pela Internet (www.qualar.pt) ou através dos órgãos de 

Comunicação Social; 

 dar resposta às obrigações legais decorrentes da legislação já referida. 

São cinco os poluentes englobados no IQar: 

 Dióxido de azoto (NO2); 

 Dióxido de enxofre (SO2); 

 Monóxido de carbono (CO 8h); 

 Ozono (O3); 

 Partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 microns 

(PM10). 

Este índice é, preferencialmente, agregado por aglomerado populacional, nas 

condições definidas para efeitos do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho de 

1999, o diploma que transpõe a Directiva 96/62/CE, de 27 de Setembro de 1996 (a 

chamada "Directiva-Quadro do Ar") para o direito interno Português e que 

enquadra toda a legislação sobre qualidade do ar.  

O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada 

um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores 

assim determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas 

a uma escala de cores sendo os poluentes com a concentração mais elevada, os 

responsáveis pelo IQar. 

O índice varia de Muito Bom a Mau para cada poluente de acordo com a matriz de 

classificação seguidamente apresentada (ver Quadro 73). 

 

http://www.qualar.pt/
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Quadro 73 – Classificação do Índice de Qualidade do Ar 

 

Poluente em 
causa / 

Classificação 

CO NO2 O3 PM10 SO2 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 200 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 199 120 179 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 
 

Fonte: APA, 2010 (www.qualar.org, visitado em Junho de 2010) 

 

Os dados obtidos no ano de 2008, na estação de monitorização da região Alentejo 

Interior - Terena permitiram o cálculo do IQAr (Figura 86).  

Os resultados inserem-se na grande maioria na classificação de Bom para os 

anos de 2005 a 2008, relativamente ao IQar, para os parâmetros de: dióxido de 

azoto, partículas PM10, dióxido de enxofre e ozono. 

Na Figura 86, pode-se visualizar o IQar de Agosto de 2007 a Julho de 2008 

(dados mais recentes publicados). 

 

http://www.qualar.org/
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Fonte: APA, 2010 (www.qualar.org, visitado em Junho de 2010) 

Figura 86 – IQar mensal (dados mais recentes) na região Alentejo Interior 

http://www.qualar.org/
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5.12.6 Caracterização da qualidade do ar com base na monitorização efectuada no 

Complexo Mineiro 

Ao nível da qualidade do ar, a ALMINA (Ex-Pirites Alentejanas, S.A.) fez no ano de 

2008 (Abril a Novembro) a monitorização das poeiras - partículas PM10 junto da 

vila de Aljustrel (Figura 87). Durante o ano de 2009 devido à suspensão da 

actividade mineira não foi efectuada monitorização. 

Na Figura 88 é possível observar, no ano de 2008, a variação das concentrações 

de PM10, para cada um dos 3 pontos de amostragem (Parque das Feiras, Parque 

Industrial e Moinhos), segundo os limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 

111/2002, de 16 de Abril. 

Refira-se que o sistema de ventilação da Mina de Aljustrel (ventilador Korffmann) é 

excluído do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, o qual 

estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a 

atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos apropriados à garantia 

da protecção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e 

obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou 

reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas 

instalações. 

Da análise da Figura 88 é possível registar o cumprimento da legislação, abaixo 

dos 50 µg/m3, à excepção do dia 20 de Outubro de 2008, onde se registaram 

valores de 54,55 e 54,97 µg/m3, respectivamente no Moinho e no Parque das 

Feiras. 
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Figura 87 – Pontos de medição de PM10 
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Figura 88 – Variação das concentrações de PM10 de Abril a Novembro de 2008 
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No âmbito do EIA foram também monitorizadas as PM10 durante uma semana, 

cujos resultados se ilustram na Figura 89 e cujo relatório se apresenta na íntegra 

no Anexo XI. 

 

Figura 89 – Variação das concentrações de PM10 na 1.ª semana de Maio de 2010 
 

Da análise da figura anterior é possível registar o cumprimento da legislação, 

abaixo dos 50 µg/m3. 

 

5.13 Resíduos 

5.13.1 Considerações gerais 

Importa referir que, com excepção de operações esporádicas de manutenção, o 

funcionamento do Aterro de Rejeitados da ALMINA não é gerador de resíduos. 

Conforme já foi referido anteriormente este aterro recebe resíduos mineiros 

provenientes da Lavaria. Contudo, no sentido de permitir um melhor 

enquadramento da produção de resíduos da mina, e da sua forma de gestão, 
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apresenta-se neste ponto, dados relativo ao funcionamento da mina na sua 

globalidade. 

A indústria extractiva caracteriza-se normalmente pela geração de grandes 

quantidades de resíduos. A mina de Aljustrel não foge à regra e gera, em grande 

escala, escombro e rejeitados das lavarias, sendo estes últimos considerados 

resíduos perigosos. 

A ALMINA dispõe de um sistema eficaz de gestão de resíduos e monitoriza 

periodicamente os resíduos produzidos no Complexo Mineiro, procedendo ao seu 

registo, armazenamento e posterior envio para entidades devidamente licenciadas 

para procederem à sua valorização e/ou ao seu tratamento e destino final. 

Desde o início da actividade mineira foram desenvolvidos processos de 

reutilização, sempre que possível, de parte dos resíduos nos processos de 

enchimento, escombro e rejeitados, um processo que constitui a Melhor Técnica 

Disponível (MTD) do regime de Prevenção e Controlo Integrados de Poluição 

PCIP. 

O Aterro de rejeitados e a escombreira (com 3 células - E1, E2 e E3 (Quadro 63), 

com capacidades instaladas, respectivamente de: 300.000, 336.000 e 420.000 ton) 

da ALMINA encontram-se devidamente licenciados pela Licença Ambiental n.º 

63/2008, emitida a 07-05-2008 e válida até 07-05-2013. Nesta licença já está 

previsto o alteamento do aterro de rejeitados, uma vez que a capacidade 

remanescente é de 1,3 M de m3, o que garante uma autonomia de 18 meses face 

ao previsível funcionamento da lavaria. 

 

Quadro 74 – Características da escombreira actual 

CÉLULA ÁREA (M2) COTA (M) VOLUME (M3) RESÍDUOS 

E1 15.420 171 150.000 Estéreis (inertes) 

E2 26.640 177 210.000 Estéreis (piritosos) 

E3 22.760 191 195.000 Estéreis (inertes) 

 

A escombreira (Figura 90) recebe os materiais resultantes dos processos de 

desmonte da mina. A deposição dos materiais do desmonte é efectuada de acordo 

com um planeamento e é controlada a sua estabilidade. O escombro acumulado 
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nas escombreiras destina-se a ser utilizado como matéria-prima para o processo 

de fecho da mina. 

 

Figura 90 – Escombreira 
 

O Aterro de Rejeitados (Figura 91), com cerca de 22 ha de espelho de água, 

destina-se à deposição dos rejeitados resultantes do processo de tratamento dos 

minérios efectuado na lavaria, das lamas de tratamento de água da mina e ainda 

das águas residuais. 

 

 

Figura 91 – Perspectiva do aterro de rejeitados ou estéreis 
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As células E1 e E3 da escombreira recepcionam os resíduos estéreis inertes, 

resultantes da abertura de galerias nas formações encaixantes da mineralização; a 

célula E2 irá recepcionar numa primeira fase os resíduos da decapagem até ao 

bedrock das células E1 e E3 e posteriormente funcionará como receptáculo do 

material estéril piritoso sem valor económico, provenientes da actividade mineira 

na mina de Feitais. 

 

5.13.2 Caracterização do actual sistema de gestão de resíduos 

Após a sua saída das áreas de responsabilidade da ALMINA não é feita qualquer 

monitorização aos resíduos, sendo o seu destino adequado assegurado por 

entidades licenciadas para o efeito. Tal deve-se ao facto de, de uma forma geral, 

todos os resíduos produzidos na ALMINA constituírem fracções bem 

caracterizadas, destinadas essencialmente a operações de valorização que, como 

tal, não carecem de monitorização. 

O transporte de resíduos a partir das instalações da ALMINA é frequentemente 

assegurado pelo respectivo destinatário (o qual consta da lista de operadores de 

gestão de resíduos não urbanos publicada pela Agência Portuguesa do Ambiente). 

No caso de recurso a transportadores por conta de outrem, as respectivas licenças 

de transporte de mercadorias são também solicitadas. 

Salienta-se que os resíduos produzidos na instalação são separados de acordo 

com a sua tipologia, e armazenados no parque de resíduos industriais, sendo 

posteriormente recolhidos, transportados e encaminhados para destino final por 

empresas externas devidamente licenciadas para o efeito. 

Realça-se ainda que os quantitativos de resíduos produzidos são declarados no 

Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente – SIRAPA. 

A ALMINA desenvolveu desde o início da sua actividade processos de reutilização 

dos resíduos, escombro e rejeitados cuja gestão é a actividade PCIP (Prevenção e 

Controlo Integrado da Poluição) da empresa, sendo estes reutilizados no 

enchimento da mina. 

Relativamente ao escombro, a maior quantidade produzida nos trabalhos 

subterrâneos é desde logo reutilizada no enchimento das frentes de trabalho 

adjacentes. Só sendo retiradas para a superfície, para armazenamento temporário 
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no aterro-escombreira, as quantidades excedentes, não passíveis de reutilização 

imediata. 

Aos restantes resíduos aplicam-se processos de separação selectiva, sempre que 

possível na origem, de forma a serem enviados para reutilização ou reciclagem. 

Sempre que possível são estudados com os fornecedores procedimentos que 

possibilitem a reutilização das embalagens. 

 

5.13.3 Tipologia, quantidade e origem dos resíduos produzidos 

5.13.3.1 Resíduos Perigosos 

No Quadro 75 identificam-se e caracterizam-se os resíduos perigosos gerados 

nas Minas de Aljustrel em 2009, respectivamente. Apresenta-se a descrição do 

tipo de resíduo produzido, respectiva classificação LER, de acordo com o Anexo I 

da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos 

(LER), a sua origem, bem como a quantidade gerada anualmente. 

 

Quadro 75 – Resíduos perigosos gerados no Complexo Mineiro de Aljustrel (2009) 

CÓDIGO LER8 DESCRIÇÃO ORIGEM QUANTIDADE (TON) 

01 03 04* 
Rejeitados geradores de ácidos 

resultantes da transformação de sulfuretos 
Lavaria 

Durante o ano de 2009, devido 
à suspensão da actividade de 
tratamento de minérios, não 

houve produção de rejeitados. 
Porém estima-se uma 

produção de 1.600.000. 

13 02 08* 
Outros óleos de motores, transmissões e 

lubrificação (óleos usados) 
Oficinas 5.874 

13 05 02* 
Lamas provenientes dos separadores 

óleo/água (massa lubrificante) 
Oficinas 3,12 

                                                 

 

8 Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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CÓDIGO LER8 DESCRIÇÃO ORIGEM QUANTIDADE (TON) 

13 05 07* 
Água com óleo proveniente dos 

separadores óleo/água (águas oleosas) 
Oficinas 16,46 

15 01 10* 
Embalagens contendo ou contaminadas 
por resíduos de substâncias perigosas 

Manutenção 1,93 

15 01 11* 

Embalagens de metal, incluindo 
recipientes vazios sob pressão, com uma 

matriz porosa sólida perigosa (por 
exemplo, amianto) 

Manutenção 0,153 

15 02 02* 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 
filtros de óleo não anteriormente 

especificados), panos de limpeza e 
vestuário de protecção, contaminados por 

substâncias perigosas. 

Manutenção 0,762 

16 01 07* Filtros de óleo Oficinas 0,315 

16 01 21* 
Componentes perigosos não abrangidos 

em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 
14 (mangueiras hidráulicas) 

Manutenção 0,136 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos Oficinas 15,44 

18 01 03* 

Resíduos cuja recolha e eliminação estão 
sujeitos a requisitos específicos tendo em 

vista a prevenção de infecções – 
Resíduos hospitalares (Grupo III) 

Posto médico 0,0458 

20 01 21* 
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

com mercúrio 
Toda a instalação 0,1 

 

Os resíduos perigosos não são sujeitos a quaisquer operações de valorização ou 

eliminação na instalação, com excepção dos rejeitados (01 03 04 – Rejeitados 

geradores de ácidos resultantes da transformação de sulfuretos) que são, na sua 

totalidade, alvo de deposição no Aterro de rejeitados. 

Os restantes resíduos perigosos são transportados por operador licenciado, para o 

exterior da ALMINA, para valorização ou eliminação por operadores também 

licenciados para o efeito. 
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5.13.3.2 Resíduos Não Perigosos 

No Quadro 76 identificam-se e caracterizam-se os resíduos não perigosos 

gerados nas Minas de Aljustrel em 2009, respectivamente. Apresenta-se a 

descrição do tipo de resíduo produzido, respectiva classificação LER, de acordo 

com o Anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), a sua origem, bem como a quantidade gerada 

anualmente. 

 

Quadro 76 – Resíduos não perigosos gerados no Complexo Mineiro de Aljustrel (2009) 

CÓDIGO LER9 DESCRIÇÃO ORIGEM 
QUANTIDADE 

(TON) 

01 01 01 
Resíduos da extracção de minérios 

metálicos (escombro) 
Trabalhos 

subterrâneos 
42.000 

15 01 02 Embalagens de plástico 
Embalagens 

diversas 
9,97 

16 01 03 Pneus usados 

Área de 
manutenção 

(veículos ligeiros, 
equipamento de 

produção) 

1,81 

16 01 17 Metais ferrosos 
Área de serralharia 

e manutenção 
159,05 

16 01 18 Metais não ferrosos 
Área de serralharia 

e manutenção 
9,85 

16 02 16 
Componentes retirados de 

equipamento fora de uso não 
abrangidos em 16 02 15 

Equipamento 
informático, 
impressoras, 

fotocopiadoras, etc. 

0,09 

17 04 11 
Cabos não abrangidos em 17 04 10 

(cabos eléctricos) 
Área de 

manutenção 
33,95 

                                                 

 

9 Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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CÓDIGO LER9 DESCRIÇÃO ORIGEM 
QUANTIDADE 

(TON) 

18 01 01 
Objectos cortantes e perfurantes 
(excepto 18 01 03) – Resíduos 

hospitalares Grupo IV 
Posto médico 0,0116 

20 01 01 Papel e cartão 
Embalagens 

diversas 
3,76 

20 01 36 
Equipamento eléctrico e electrónico 
fora de uso não abrangido em 20 01 

21, 20 01 23 ou 20 01 35 (REEE) 

Equipamento 
informático, 
impressoras, 

fotocopiadoras, etc. 

0,680 

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37 
Operação e 
armazém 

32,0 

20 01 39 Plástico Várias áreas 3,40 

20 03 01 
Outros resíduos urbanos e 

equiparados, incluindo misturas de 
resíduos 

Várias áreas 40,15 

 

O principal tipo de resíduos não perigoso produzido no Complexo Mineiro de 

Aljustrel é o escombro resultante dos trabalhos subterrâneos de extracção de 

minérios metálicos e constituído por vários tipos de rocha (xisto negro, vulcânico e 

grauvaque) encaixante da mineralização. 

O escombro dos trabalhos de desenvolvimento na mina é temporariamente 

armazenado à superfície numa escombreira, em três células de deposição no 

interior do Complexo Mineiro. 

Os restantes resíduos não perigosos são armazenados num parque de resíduos 

industriais. Estes resíduos são, na sua totalidade, valorizados ou eliminados no 

exterior das instalações da ALMINA por operadores devidamente licenciados para 

o efeito. 
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5.13.4 Condições de armazenamento dos resíduos 

Com excepção dos rejeitados e resíduos hospitalares, os restantes resíduos 

perigosos são recolhidos selectivamente, nas áreas onde são produzidos, e 

entregues para armazenamento temporário no parque de resíduos industriais da 

empresa. 

O escombro extraído dos trabalhos subterrâneos é temporariamente armazenado 

à superfície num parque temporário de escombro situado no interior do complexo 

mineiro da ALMINA. 

As características dos locais de armazenamento e as condições de 

acondicionamento dos resíduos alvo de armazenamento temporário nas 

instalações da ALMINA são apresentadas nos Quadros 77 e 78. 

 
Quadro 77 – Características dos locais de armazenamento temporário de resíduos 

perigosos gerados no Complexo Mineiro de Aljustrel 

CÓDIGO* 

ÁREA 

TOTAL 

(M2) 

ÁREA 

COBERTA 

(M2) 

ÁREA 

MPERMEABILIZADA 

(M2) 

VEDADO 

(S/N) 

SISTEMA 

DE 

DRENAGEM 

(S/N) 

BACIA DE 

RETENÇÃO E 

VOLUME (M3) 

OBSERVAÇÕES 

PA1 1.795 100 1.795 S 

 
S 

20 

Parque de 

armazenamento de 

resíduos industriais 

PA2 1 1 1 S  N 

- 
Posto Médico 

PA3 76.000 0 -- S  N 

- 
Escombreiras 

PA4 466.500 0 -- S  N 

- 

Barragem de 

rejeitados 

* De acordo com a codificação do Formulário de Licenciamento Ambiental. 
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Quadro 78 – Condições de acondicionamento e locais de armazenamento temporário 

CÓDIGO 

LER10 

ACONDICIONAMENTO DO RESÍDUO 
CÓDIGO DO LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 

OBSERVAÇÕES MATERIAL DO 

RECIPIENTE 

(1) 

TIPO DE 

RECIPIENTE 

(2) 

NÚMERO DE 

RECIPIENTES 
PA1 PA2 PA3 PA4 

01 01 01 NA NA NA   x  
Escombro depositado 

ao ar livre 

01 03 04* NA NA NA    x 

Resíduos 

depositados no aterro 

de rejeitados – 

BE/BAC/BM 

13 02 08* AC TB 20 - 30 x    - 

13 05 02* AC TB 5 - 10 x     

13 05 07* AC TB 5 - 10 x     

15 01 02 AC CX 1 - 2 x     

15 01 10* AC CX 1 - 2 x     

15 01 11* AC CX 1 x     

15 02 02* AC CX 1 - 2 x     

16 01 03 NA GR NA x    - 

16 01 07* AC CX 1 - 2 x     

16 01 17 AC CX 1 - 2 x     

16 01 18 AC CX 1 - 2 x     

16 01 21* AC CX 1 - 2 x     

16 02 16 AC CX 1 x     

16 07 08* AC CX 1 x     

17 04 11 NA GR NA x     

18 01 01 MP CX 1  x    

                                                 

 

10 Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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CÓDIGO 

LER10 

ACONDICIONAMENTO DO RESÍDUO 
CÓDIGO DO LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 

OBSERVAÇÕES MATERIAL DO 

RECIPIENTE 

(1) 

TIPO DE 

RECIPIENTE 

(2) 

NÚMERO DE 

RECIPIENTES 
PA1 PA2 PA3 PA4 

18 01 03 MP CX 1  x    

19 08 09 MP CX 1 x     

20 01 01 AC CX 1 x     

20 01 21* MP CX 1 x     

20 01 36 NA GR NA x     

20 01 38 AC CX 1 - 2 x     

20 01 39 AC CX 1 - 2 x     

20 03 01 AC CX 2 - 4 x     

(1) AC: Aço; AL: Alumínio; MD: Madeira; MP: Matéria  Plástica; VD: Vidro; PC: Porcelana ou Grés; OT: Outro. NA: 
Não Aplicável 

(2) TB: Tambor; BM:  Barrica de Madeira; JC: Jerricane; CX: Caixa; SC: Saco; EC: Embalagem Compósita;  TQ: 
Tanque; GR: Granel; EM Embalagem Metálica Leve; OT: Outro; NA: Não Aplicável 

 

No que se refere ao armazenamento de óleos usados, foram adquiridos dois 

reservatórios de parede dupla para armazenamento de óleos usados em 2008. Os 

reservatórios têm capacidade de armazenamento de 6,5 e 10 m3 e destinam-se a 

servir as áreas da lavaria e Feitais, respectivamente. O reservatório da lavaria 

encontra-se instalado e a funcionar. 

 

5.13.5 Condições de expedição dos resíduos 

Os rejeitados são aduzidos, sob a forma de polpa com cerca de 30% de sólidos, 

ao tanque de rejeitados da lavaria, de onde são bombeados, após adição de cal, 

para a Barragem dos rejeitados, situada a cerca de 1 km. Esta polpa é constituída 

pelos rejeitados (sólidos) e água residual do processo. 

O método de deposição subaquática visa a inibição da oxidação dos rejeitados 

através da menor quantidade de oxigénio dissolvido presente na água. À saída da 
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lavaria (tanque dos rejeitados) é ainda adicionada cal para manter o pH desta água 

neutro. Consegue-se assim evitar a solubilização dos metais.  

O transporte dos rejeitados é efectuado através de duas condutas de 16” em 

HDPE. Estas duas condutas seguem paralelamente até à chegada ao aterro onde 

se separam seguindo uma para montante e outra para jusante, cobrindo 

praticamente todo o perímetro do aterro. Cada uma destas condutas tem vários 

pontos de descarga, para deposição dos rejeitados em diferentes zonas do aterro, 

que são accionadas por abertura e fecho manual de válvulas. 

A variação periódica do local de descarga visa atingir uma deposição uniforme dos 

rejeitados no fundo da albufeira, para maximização do seu volume útil, 

assegurando em simultâneo a existência de 1 m de coluna de água no topo dos 

rejeitados como medida de minimização da sua oxidação. 

Nas instalações da ALMINA os resíduos perigosos não são sujeitos a quaisquer 

operações de valorização ou eliminação, com excepção dos rejeitados (01 03 

04* – Rejeitados geradores de ácidos resultantes da transformação de sulfuretos) 

e das lamas da ETAR (19 08 14)  que são, na sua totalidade, alvo de deposição no 

Aterro de Rejeitados. 

Relativamente ao escombro, parte do mesmo é reutilizado na operação de 

enchimento das frentes (cavidades subterrâneas de onde é extraído o minério) em 

substituição de areia, pelo que se considera esta operação como de valorização. O 

escombro que não é reutilizado no enchimento da mina é depositado na 

escombreira. 

No exterior das instalações da ALMINA os resíduos são transportados para 

valorização ou para eliminação de acordo com o apresentado no Quadro 79. 

 

Quadro 79 – Operações de gestão de resíduos perigosos no exterior das instalações do 

Complexo Mineiro de Aljustrel 

CÓDIGO 

LER11 

OPERAÇÃO DE 

VALORIZAÇÃO/ELIMIN

AÇÃO 
RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO 

01 01 01 D1 ALMINA, S.A. 

                                                 

 

11 Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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CÓDIGO 

LER11 

OPERAÇÃO DE 

VALORIZAÇÃO/ELIMIN

AÇÃO 
RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO 

01 03 04* D1 ALMINA, S.A. 

13 02 08* R13 Manuel Pontes Rosa 

13 05 02* D15 Ambitrena 

13 05 07* R9 Carmona 

15 01 02 R13 Ambitrena 

15 01 10* R13 Ambitrena 

15 01 11* R13 Ambitrena 

15 02 02* R13 Ambitrena 

16 01 03 R13 Ambitrena 

16 01 07* R13 Ambitrena 

16 01 17 R13 Ambitrena 

16 01 18 R13 RSA 

16 01 21* R13 Ambitrena 

16 02 16 D15 Biorecuperação 

16 07 08* R9 Carmona 

17 04 11 R4 Batistas 

18 01 01 D15 Cannon Hygiene 

18 01 03 D9 Cannon Hygiene 

19 08 09 R3 Camponatura 

20 01 01 R13 Ambitrena 

20 01 21* R13 Ambilital 

20 01 36 R13 Ambitrena 

20 01 38 R13 Ambitrena 

20 01 39 R13 Ambitrena 

20 03 01 D1 Ambitrena 
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Para a gestão dos resíduos hospitalares a ALMINA utiliza os serviços da Cannon 

Hygiene, sendo a recolha destes resíduos efectuada em condições de segurança, 

segundo as normas europeias, e aprovada pelo Ministério da Saúde.  

Estes serviços consistem na disponibilização, para as instalações do posto 

médico, de contentores especiais para: 

 recolha de agulhas, seringas e outros materiais contundentes, que são 

selados previamente ao transporte para posterior incineração; 

 recolha de pensos de tratamento, em contentores de 80 lts de capacidade e 

que contêm no seu interior 3 litros de germicida. Este germicida faz o 

tratamento dos detritos aí depositados, tornando-os inócuos. 

O serviço prestado pela Cannon inclui a substituição e transporte destes 

contentores até ao seu destino final. 

 

5.13.6 Classificação da instalação – DL 10/2010, de 4 de Fevereiro 

O Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro estabelece o regime jurídico a que 

está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de 

massas minerais – resíduos de extracção, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de Março. 

De acordo com o Parecer da Comissão de Avaliação da Proposta de Definição de 

Ambito do EIA, apresentam-se seguidamente: 

 Classificação das instalações de resíduos, de acordo com o artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, com: 

o Indicação das capacidades totais (em ton); e 

o Indicação das capacidades instaladas (em ton/dia) actuais e futuras; 

 Caracterização dos resíduos nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 10.º 

do supracitado diploma; 

 

5.13.6.1 Classificação da instalação 

No âmbito do “Projecto de execução do alteamento da Barragem de Rejeitados”, 

realizado pela ATKINS, foi desenvolvido o estudo da propagação da onda de 
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ruptura da Barragem dos rejeitados. Neste estudo pretendeu-se avaliar e prever as 

características da cheia provocada pela ruptura da barragem, de forma a 

determinar as alturas de água a atingir nas zonas inundáveis e dos respectivos 

tempos de chegada, constituindo o mapeamento dessa zona uma carta de riscos 

que servirá de base à definição de estratégias de protecção a tomar em zonas 

diferenciadas. 

O estudo deste tipo de cheias divide-se em duas partes distintas: 

 Previsão do mecanismo de ruptura da barragem que permitirá definir a 

geometria da brecha criada e a sua evolução no tempo. Esta caracterização 

tem um papel fundamental no hidrograma de cheia provocado pela ruptura; 

 Estudo da propagação da onda de cheia no vale a jusante onde se determina 

os seguintes parâmetros: alturas de água máximas; caudais máximos; 

velocidades máximas; instante de chegada da onda de cheia; instante de 

ocorrência da altura de água máxima e duração da cheia para várias secções a 

jusante. 

Os resultados obtidos por simulação computacional permitiram além de elaborar o 

mapa de inundação já referido, avaliar sumariamente as populações e infra-estruturas 

afectadas.  

Torna-se assim possível classificar, de acordo com o RSB, o risco potencial a jusante. 

A incerteza associada à definição do cenário mais provável de ruptura, à calibração 

dos modelos computacionais e à própria discretização do vale a jusante é um aspecto 

a ter em consideração na análise dos resultados e na posterior implantação dos 

planos de emergência e evacuação. 

As simulações computacionais foram realizadas utilizando a funcionalidade do dam 

break do HEC-RAS. 

 

Caracterização do vale a jusante 

Neste ponto efectua-se a caracterização do vale a jusante da barragem de Rejeitados, 

descrevendo a sua topografia, hidrografia e ocupação territorial. 

O aterro de Rejeitados encontra-se implantado no Barranco de Rio do Moinhos, 

afluente da ribeira do Roxo. A linha de água apresenta duas inclinações distintas: a 

montante inclinação mais acentuada (cerca de 1%) e a jusante mais suave 

(aproximadamente 0,4%). 
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Na Figura 92 apresenta-se o perfil longitudinal do curso de água desde a barragem 

dos Rejeitados até à confluência com a Ribeira do Roxo. 

 

 

  Figura 92 – Perfil longitudinal da linha de água 

 

A ocupação do vale a jusante foi caracterizada com base nas cartas militares à escala 

1:25.000 e nas visitas efectuadas ao local. 

 

Figura 93 – Caracterização do vale a jusante da barragem de Rejeitados 
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O estudo dos riscos a jusante da barragem estendeu-se até à confluência com a 

ribeira do Roxo. A ocupação em praticamente toda a extensão do vale a jusante da 

barragem dos Rejeitados é rural, com excepções das povoações de Rio de Moinhos e 

Monte Grande. O vale a jusante da Barragem de Rejeitados apresenta habitações 

dispersas, infra-estruturas da rede viária e zonas agrícolas. Nas figuras seguintes 

apresentam-se os registos fotográficos que caracterizam o vale a jusante da 

barragem. 

 

 

Figura 94 – Habitações dispersas 

 

 

Figura 95 – Povoação de Rio de Moinhos 
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Figura 96 – Povoação de Monte Grande 

 

 

Figura 97 – Barranco de Rio de Moinhos 

 

 

Figura 98 – Rede viária 
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Figura 99 – Produção agrícola 
 

Avaliação dos riscos a jusante 

Após o estudo da onda de inundação, onde se inclui a determinação das alturas de 

água nas zonas inundáveis e respectivos tempos de chegada, é possível através da 

observação dos mapas de inundação estimar do número de habitantes em risco e 

avaliar os principais danos económicos provocados pela onda de cheia resultante da 

rotura da barragem. 

A apreciação e quantificação do número de pessoas e infra-estruturas potencialmente 

afectadas pela onda de cheia para o cenário de rotura da barragem foram baseadas 

na cartografia à escala 1:25.000. 

Na aplicação da legislação vigente e aplicável à barragem de Rejeitados podem 

distinguir-se os critérios definidos no Regulamento de Segurança de Barragens (RSB). 

Este aborda a classificação das barragens (classes I a III) baseada em critérios 

associados apenas a riscos potenciais no vale a jusante, nomeadamente na 

população eventualmente afectada e na ordem de grandeza dos danos materiais 

provocados por um hipotético cenário de acidente mais desfavorável.  

Afigura-se muito provável que, em situação de acidente extremo, sejam afectadas as 

infra-estruturas, terrenos agrícolas e habitações que se encontram no vale a jusante. 

Prevê-se também que sejam atingidas várias travessias rodoviárias do vale (e 

respectivos acessos), em particular a N201 e N530. 

Com base nestes elementos (a que acrescem ainda as elevadas probabilidades de 

inundação nas zonas baixas das povoações de Rio de Moinhos), admite-se ser 

provável a presença de mais de 25 habitantes na zona de risco potencial. 

Desta forma e de acordo com a classificação do Anexo II do Decreto-Lei n.º10/2010, 

de 4 de Fevereiro, a ALMINA - Minas do Alentejo, S.A, enquadra-se nos critérios de 
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classificação exposto no n.º 1, alínea A) – Regras gerais, em que “uma avaria ou mau 

funcionamento, tal como o desmoronamento de uma escombreira ou o rebentamento 

de uma barragem, possam provocar um acidente grave com base numa avaliação de 

riscos que atenda a factores como a dimensão actual ou futura, a localização e o 

impacto ambiental da instalação de resíduos”. Em concordância com a integração do 

disposto no n.º 1 das regras gerais, a instalação será classificada em Categoria A. 

 

5.13.6.2 Caracterização dos Resíduos 

Os resíduos (designados de rejeitados) que serão depositados na Barragem de 

rejeitados provém do tratamento de minérios metálicos na lavaria industrial. Para as 

reservas actualmente conhecidas e que suportam o Plano de exploração da mina, 

para um período previsto de 10 anos), considera-se um ritmo de exploração de 

1.200.000 ton de minério extraído e tratado na lavaria por ano. Em média serão 

produzidos anualmente, cerca de 1.000.000 ton de resíduos que serão depositados no 

Aterro de Rejeitados. 

Os rejeitados são constituídos essencialmente por sulfuretos metálicos, com 43,5% de 

enxofre, estando as principais características físico-químicas determinadas na fracção 

sólida dos rejeitados.  

No Quadro 80 apresenta-se as características físico-químicas dos rejeitados. Devido à 

paragem da instalação em 2008 a caracterização existente é baseada em resultados 

de outros projectos. 

 

Quadro 80 – Características físico-químicas dos rejeitados 

PARÂMETROS RESULTADOS 

Peso específico médio dos sólidos 4,8 ton/m3 

Peso específico médio dos estéreis sedimentados mas não drenados 1,8 ton/m3 

Peso específico médio dos estéreis após drenagem 2,2 ton/m3 

Ferro >15% 

Cobre 817 ppm 
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PARÂMETROS RESULTADOS 

Zinco 3.900 ppm 

Chumbo 4.460 ppm 

Manganês 300 ppm 

Antimónio 392 ppm 

Arsénio 4.420 ppm 

Cádmio 8 ppm 

 

Os sulfuretos presentes nos estéreis têm uma elevada capacidade de geração de 

condições ácidas, e em contacto com o oxigénio do ar da atmosfera oxidam-se 

lentamente com libertação de ácidos e metais pesados em solução. 

Actualmente as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD) aprovadas, relativamente 

aos rejeitados são aquelas que permitem manter a estabilidade química dos 

sulfuretos, baseando-se na prevenção da oxidação através da deposição subaquática 

de rejeitados mantendo uma cobertura de água permanente. 

O sistema de deposição de rejeitados, praticado na empresa ao longo dos projectos 

existentes sempre foi o da deposição subaquática, numa estrutura de barragem 

hidráulica com descarga nula para o meio ambiente. Com o alteamento do aterro 

pretende-se que a deposição de rejeitados continue a ser realizada de forma 

subaquática, no entanto a empresa procurará desenvolver a aplicação de outras 

tecnologias para deposição deste tipo de resíduos. 

A composição química do escombro (apesar de se ter verificado que se trata de um 

resíduo não perigoso) foi determinada no Projecto de Retoma da Produção de Aljustrel 

(PRPA) (Confratter, 2007) e apresenta-se no Quadro 81. 
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Quadro 81 – Composição química do escombro em Aljustrel 

PARÂMETRO 
CLASSES DE ATERRO RAMPA 

FEITAIS 

FRENTE 

MINA 

MOINHO 

HASTIAIS 

MINA MOINHO 
INERTES NÃO PERIGOSOS PERIGOSOS 

Resíduo 

Perda 105ºC (%) 65 65 65 0,1 0,2 0,1 

Perda 500ºC (%) 5 15 15 <1 <1 <1 

Ponto de inflamação (ºC) 55 55 55 >100 <100 >100 

Substâncias lipofílicas (%) 0,5 4 10 0,001 0,0015 0,0025 

COV hal. (%) 0,05 0,1 1 <1x10-7 1x10-7 1x10-7 

COV não hal. (%) 0,15 0,3 3 <2x10-5 <2x10-5 <2x10-5 

Arsénio (mg/kg) 250 2.000 - <4 120 28 

Cádmio (mg/kg 50 1.000 - <0,8 <0,8 <0,8 

Cobre (mg/kg) 6.0000 6% - 19 19 15 

Crómio (mg/kg) 3.000 5% - <4 <4 <4 

Mercúrio (mg/kg) 25 250 - <0,2 <0,2 <0,2 

Níquel (mg/kg) 2.000 5% - 5 <4 4 

Chumbo (mg/kg) 2.000 5% - 15 35 39 

Zinco (mg/kg) 8.000 7,5% - 41 120 50 

Eluato 

pH (escala de Sorensen) 5,5<y<12
0 

4<y<13 4<y<13 8,8 8,3 7,7 

Condutividade (µS/cm) 6<y<50  100 0,072 0,084 0,11 

COT (mg C/l) 40 100 200 1,1 0,9 1,3 

Arsénio (mg/l) 0,1 0,5 1 <0,03 <0,03 <0,03 

Cádmio (mg/l) 0,1 0,2 0,5 <0,003 <0,003 <0,003 

Cobre (mg/l) 2 5 10 0,013 0,014 0,011 

Crómio VI (mg/l) 0,1 0,1 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 
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PARÂMETRO 
CLASSES DE ATERRO RAMPA 

FEITAIS 

FRENTE 

MINA 

MOINHO 

HASTIAIS 

MINA MOINHO 
INERTES NÃO PERIGOSOS PERIGOSOS 

Crómio total (mg/l) 0,5 2 5 <0,01 <0,01 <0,01 

Mercúrio (mg/l) 0,02 0,05 0,1 <0,003 <0,003 <0,003 

Níquel (mg/l) 0,5 1 2 <0,01 <0,01 <0,01 

Chumbo (mg/l) 0,5 1 2 <0,03 <0,03 <0,03 

Zinco (mg/l) 2 5 10 0,051 0,041 0,053 

Fenóis (mg/l) 1 10 50 <0,05 <0,05 <0,05 

Fluoretos (mg/l) 5 25 50 <0,4 <0,4 <0,4 

Cloretos (mg/l) 500 5.000 10.000 1,6 2 1,8 

Sulfatos (mg/l) 500 1.500 5.000 <5 7,7 15 

Nitratos (mg/l) 3 10 30 11 <5 6,4 

Amónio (mg/l) 5 200 1.000 1 <0,3 0,7 

Cianetos (mg/l) 0,1 0,5 1 <0,02 <0,02 <0,02 

AOX (mg/l) 0,3 1,5 3 0,02 0,01 0,02 

 

5.13.6.3 Capacidade instalada 

Actualmente a capacidade total instalada da barragem de rejeitados é de 6.825.000 

ton de resíduos, com uma capacidade de 4.300 ton/dia (capacidades instaladas 

actuais - total e diária). Com o alteamento da barragem para a cota 168 m, esta ficará 

com uma capacidade total de aproximadamente 18.500.000 ton de rejeitados, 

equivalente a cerca a 10.300.000 m3 de rejeitados, com uma capacidade de 4.850 

ton/dia (capacidades instaladas futuras - total e diária). 

A obra de alteamento do aterro de rejeitados será considerada uma alteração 

substancial, de acordo com a definição do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro. 

Para cumprimento do exposto no art.º 11, durante a fase de construção da obra, a 

ALMINA, deve garantir que: 

 Possui localização adequada: A localização da obra de alteamento da 

barragem foi condicionada pela existência da actual barragem. Tratando-se de 
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uma obra de aumento de capacidade de uma infra-estrutura já existente, a 

localização adequada, nomeadamente no que se refere a factores geológicos, 

hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos e geotécnicos e paisagísticos não é 

aplicável. 

Durante a fase de alteamento da barragem, não se prevê produção de lixiviados 

adicionais, no entanto está implementado no local um sistema de recolha de todas as 

infiltrações que possam ocorrer, sendo estas captadas no poço de bombagem a 

jusante e encaminhadas novamente para a barragem, minimizando os impactes nos 

solos e águas. 

No geral, as medidas de minimização aplicáveis à fase de construção correspondem 

na sua maioria a boas práticas e normas de gestão dos estaleiros e áreas de 

intervenção, de forma a minimizar as afectações ambientais das acções decorrentes 

da execução do projecto. 

 

5.14 Evolução previsível da situação actual do ambiente na ausência do 

projecto 

O presente projecto de alteamento da cota do aterro de rejeitados da ALMINA integra 

4 empreitadas distintas: 

1. Construção de vala perimetral ao aterro de rejeitados; 

2. Reforço do paredão do aterro de rejeitados; 

3. 1.º Alteamento do paredão do aterro de rejeitados; 

4. 2.º Alteamento do paredão do aterro de rejeitados. 

Todas estas actividades serão realizadas relativamente à instalação existente à data 

correspondendo a duas barragens contíguas na mesma bacia denominadas de 

Barragem de Estéreis (BE) e Barragem de Águas Claras (BAC). A evolução previsível 

da situação actual na ausência do projecto é realizada detalhando a contribuição de 

cada empreitada. 

 

5.14.1 Evolução previsível na ausência da vala perimetral 

Na ausência da vala as condições de exploração do aterro manter-se-ão iguais às 

existentes até à data. Verifica-se uma contribuição relevantes das águas da bacia 
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hidrográfica a montante para o nível da água no aterro podendo, em particular em 

períodos de chuva intensa o que, em situações de exploração próximas da cota 

máxima, poderá promover a necessidade de realização de descargas de superfície da 

água do aterro. 

A área associada ao traçado da vala perimetral, sendo maioritariamente área de 

exploração mineira deverá manter a mesma utilização que a registada até à data o 

seja mato e cultura de sequeiro. 

 

5.14.2 Evolução previsível na ausência do reforço do paredão 

O paredão do aterro de rejeitados apresenta algumas fragilidades e infiltrações que 

levaram a que o INAG e o LNEC emitissem parecer indicando a necessidade de 

proceder ao reforço do mesmo. 

Na ausência desta intervenção, o paredão manterá as mesmas fragilidades agravadas 

pelo passar do tempo e pelo aumento da pressão provocado pelo aumento das 

quantidades de rejeitados depositados. 

Tendo em conta que esta intervenção recorrerá a terras de empréstimo 

previsivelmente provenientes do interior do complexo mineiro, a ausência deste 

projecto implicará a manutenção das actuais condições de uso do solo e paisagísticas 

das zonas das terras de empréstimo, ou seja, mato ou cultura de sequeiro.  

 

5.14.3 Evolução previsível na ausência do 1º e do 2º alteamento 

O aterro de rejeitados actual possui uma capacidade remanescente de 

aproximadamente 2.000.000 de toneladas o que permite autonomia de funcionamento 

da exploração mineira por mais 18 meses. No caso do método de deposição dos 

rejeitados passar a ser por deposição em pasta, este período de autonomia poderá 

prolongar-se por mais alguns meses. 

Na ausência deste projecto, a autonomia da actividade mineira da ALMINA será de 18 

meses, passando depois a um processo de fecho da instalação e Care & 

Maintenance. Esta situação implicará a desmobilização de mão-de-obra e a 

eliminação de todas as infra-estruturas de superfície existentes. 
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A área do aterro, assumindo a concretização do plano de fecho, deverá apresentar-se 

como uma superfície relativamente plana com desenvolvimento de revegetação de 

herbáceas e espécies arbustivas autóctones.  


