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1 Introdução 
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT), parte integrante do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), e refere-se aos trabalhos de Remediação 
Ambiental a desenvolver na Antiga Área Mineira do Vale da Abrutiga, tendo em conta 
o nível de conhecimento subjacente à fase em que se encontra o Projecto – fase de 
Projecto de Execução. 
 
A Obra situar-se-á no Vale da Abrutiga, Concelho de Tábua, freguesia de Ázere. Na 
Figura1, em anexo, apresenta-se o enquadramento geográfico do Projecto. 
 
O proponente é a EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A., sita na Rua 
Sampaio e Pina, 1 – 3.º Dto, 1070-248 LISBOA, Telefone: 213 859 121, 
Fax: 213 856 344. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi realizado no período compreendido entre 
Dezembro de 2006 e Fevereiro de 2007, por uma equipa multidisciplinar da 
HIDROPROJECTO – Engenharia e Gestão S.A., sob a coordenação da Engª Maria 
Francisca Silva. 
 
O EIA foi elaborado de acordo com o DL N.º 197/2005, de 8 de Novembro e Portaria 
330/2001, de 2 de Abril. 
 
No EIA procedeu-se à caracterização do Projecto e da situação de referência, à 
avaliação dos impactes produzidos nos diversos descritores e à recomendação de 
medidas minimizadoras dos impactes negativos identificados. Foi ainda estabelecido 
um plano de monitorização incidindo sobre os descritores que, de acordo com a 
análise de impactes, revelaram maior susceptibilidade ao Projecto. 
 
A análise dos impactes e a definição das medidas mitigadoras foram efectuadas na 
perspectiva das diversas fases de desenvolvimento – fase de construção e 
exploração/manutenção. Não se considera uma fase de desactivação, pelo 
enquadramento específico deste projecto cujas acções dizem respeito à remediação 
ambiental de uma antiga exploração mineira, já desactivada. 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DA ANTIGA ÁREA MINEIRA DO VALE DA ABRUTIGA 
RESUMO NÃO TÉCNICO (REV 0 / 2007-02-28) 

6 

 

2 Objectivos e justificação do Projecto 
 
A área mineira do Vale da Abrutiga foi objecto de exploração de minério de urânio 
entre 1982 e 1989, originando uma corta de exploração superficial de minério e 
escombros de material com teores de radioactividade variáveis - Figuras 2 e 3, em 
anexo. 
 
Inicialmente a corta continha água de muita má qualidade. Integrado num primeiro 
plano de recuperação ambiental, realizado de acordo com a DRAOT – Centro, esta 
água foi tratada numa instalação de tratamento construída para o efeito, sendo a água 
tratada lançada nas linhas de água da zona e as lamas depositadas no fundo da corta. 
Posteriormente a corta foi parcialmente aterrada, com parte dos escombros existentes, 
minimizando-se a acumulação de águas ácidas no interior da corta. 
 
Sempre que a pluviosidade é elevada, os depósitos de escombros originam águas 
ácidas, que são arrastadas pelas linhas de água, que atravessam a área da antiga 
mina, para a Albufeira da Aguieira. 
 
A Albufeira da Aguieira está classificada pelo Decreto Regulamentar n.o 2/88, de 20 de 
Janeiro, como albufeira protegida, devido ao uso da sua água para consumo humano 
e por razões ecológicas. 
 
A localização da mina da Abrutiga no interior da Bacia Hidrográfica do Rio Mondego, 
junto da Albufeira da Aguieira, reforça a necessidade e importância da implementação 
de medidas de recuperação ambiental desta área. 
 
Associa-se a esta situação a instabilidade geológica da zona devido à presença das 
escombreiras. 
 
O Projecto em apreço visa a execução de trabalhos de Remediação Ambiental da 
antiga mina de urânio do Vale da Abrutiga. Os trabalhos de remediação consistem no 
enchimento da corta da antiga mina, com recurso aos materiais que se encontram na 
zona (escombreiras), como resultado da mineração realizada, cobertura, drenagem de 
toda a zona e na integração paisagística da mesma, no sentido de eliminar os 
impactes negativos provocados pela situação actual.  
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3 Descrição do Projecto 
 

3.1 Faseamento dos Trabalhos 
 
As medidas preconizadas no âmbito do presente projecto de Remediação Ambiental 
da Antiga Área Mineira do Vale da Abrutiga desenvolver-se-ão em duas fases, por 
razões de disponibilidade financeira. No entanto, o faseamento dos trabalhos foi 
conduzido por forma a que os trabalhos respeitantes a cada uma das fases, sendo 
complementares, pudessem ser desfasados no tempo, para além de permitir que as 
obras da 1ª fase garantam só por si, uma melhoria significativa das condições actuais. 
 
As principais actividades a desenvolver nas duas fases constam dos pontos seguintes. 
 
Na Figura 4, em anexo, apresenta-se o faseamento dos trabalhos. 
 

3.1.1 Fase 1 (correspondente à primeira empreitada) 
 

 Saneamento, desmatação e limpeza dos terrenos da área de intervenção; 
 

 Melhoria e execução dos caminhos de acesso e de três bacias de decantação 
provisórias, localizadas nas linhas de água que convergem para a Albufeira da 
Barragem da Aguieira, para controlo de materiais em suspensão na água; 

 
 Construção da nova instalação de tratamento de águas contaminadas (ETAM) 

associada a duas bacias de retenção a jusante. Esta ETAM será instrumentada 
por forma a que seja possível efectuar a monitorização em contínuo de 
eventuais efluentes que venham a ser tratados; 

 
 Modelação da base da actual corta por forma a criar uma superfície com 

inclinações mínimas de 1%, tanto no sentido transversal na direcção do centro 
da corta, como no sentido longitudinal na direcção Sudeste de escoamento, 
convergindo para o sistema de drenagem inferior; 

 
 Construção, ao nível da actual superfície reperfilada de base da corta, e 

previamente à deposição dos materiais de escombreira, de sistema de 
drenagem inferior (SD1) para captação de águas que percolem no interior do 
aterro, execução das caixas de recepção e caixa receptora final dotada de 
sistema de bombagem e de ligação à ETAM. Nesta caixa receptora final, será 
criado um sistema com funcionamento em contínuo que permita accionar a 
bombagem destas águas para a ETAM ou direccioná-las directamente para a 
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linha de água existente a jusante, conforme as características químicas das 
mesmas; 

 
 Escavação e colocação com compactação de todo o material das escombreiras 

no interior da corta, de acordo com os respectivos níveis de actividade 
radiológica e características geotécnicas. Nesta deposição será dada atenção à 
selecção dos materiais de escombreira a integrar na parte final do aterro, por 
forma a facilitar a colocação futura do sistema de cobertura; 

 
 Limpeza superficial e colocação compactada no aterro da corta das áreas 

subjacentes às escombreiras entretanto saneadas e que mostrem evidências de 
contaminação; 

 
 Construção faseada, a partir da cota actual da corta, e acompanhando a 

evolução dos trabalhos de deposição das escombreiras, de 2 poços de largo 
diâmetro, na continuidade dos dois furos já executados nas duas áreas mais 
profundas da corta original. Estes furos funcionarão como medida de 
contingência para captar quaisquer águas que possam afluir e circular no interior 
da zona em aterro, em particular aquelas que possam afluir lateralmente e/ou a 
maiores profundidades e serão, igualmente, integrados no plano de 
monitorização hidroquímica desta área; 

 
 Construção do sistema de drenagem interna provisório (SD2) para rápida 

recolha das águas pluviais que acedam ao interior do aterro, evitando, tanto 
quanto possível, a sua infiltração. Será criado um sistema de by-pass que 
permita direccionar estas águas para a ETAM ou para as linhas de água 
existentes a jusante, conforme as características químicas das águas 
colectadas. Este sistema  de bypass será devidamente instrumentado por forma 
a que haja (sempre que ocorra precipitação no local) a determinação em 
contínuo de parâmetros indicadores da qualidade das águas (pH, Condutividade) 
e recondução das mesmas, por gravidade e em conduta interna temporária, para 
a ETAM, caso tal seja necessário. 

 
 Construção do sistema definitivo de drenagem periférica (SD3) de águas limpas 

para intersecção de quaisquer afluências de águas superficiais à zona em aterro 
e respectivo reencaminhamento para as linhas de água existentes a jusante; 

 
 Instalação de dois piezómetros simples a jusante do aterro, com profundidade 

média de 40 m, em local onde actualmente se situa a escombreira de maiores 
dimensões, para melhoria, em conjugação com os piezómetros já executados no 
local, das condições de monitorização de eventuais escoamentos subterrâneos 
que ocorram na envolvente à corta. Todos os piezómetros serão monitorizados, 
após a execução dos trabalhos desta primeira fase, sendo activada a bombagem 
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nos dois furos executados no interior do aterro caso se verifiquem afluências de 
águas subterrâneas com níveis de contaminação consideráveis em algum dos 
mesmos. Será igualmente monitorizada, a jusante, a qualidade das águas das 
três linhas de água que intersectam a área mineira em causa; 

 
 Beneficiação da vedação e portão da área da mina e construção do caminho de 

acesso à ETAM; 
 

 Instalação de marcas superficiais na área aterrada. 
 
Esta fase irá desenvolver-se ao longo de 6 meses. 
 

3.1.2 Fase 2 ( a implementar numa empreitada posterior) 
 

 Revestimento e selagem do aterro com instalação de sistema multicamadas 
composto por 0,5m de material impermeável de carácter argiloso, seguido de 
camada de material granular drenante com 0,3m espessura sob uma camada de 
0,5m de terra de carácter vegetal. Entre as duas camadas superiores colocar-se-
á um geotêxtil não tecido;  

 
 Construção do sistema de drenagem subsuperficial (SD4) para recolha de águas 

superficiais limpas infiltradas na terra vegetal, e respectiva ligação a linhas de 
água a jusante;  

 
 Construção do sistema de drenagem superficial definitivo (SD5) para colectar 

rapidamente as águas superficiais limpas no interior da área revestida, e ligação 
ao sistema de drenagem superficial periférico (SD3);  

 
 Construção da parte em falta do sistema de drenagem superficial periférico 

definitivo (SD3), ligação às valas pertencentes a este sistema já executadas na 
1.ª fase e condução das águas limpas para as linhas de água a jusante;  

 
 Manutenção das estradas de acesso e construção de uma nova vedação e 

portão;  
 

 Execução de trabalhos de integração paisagística correspondente à fase 2, 
mediante a deposição de terras vegetais, preparação e fertilização dos terrenos 
e realização de sementeiras herbáceo-arbustivas com espécies locais (por 
hidrossementeira) e plantações;  

 
 Instalação de marcas topográficas superficiais na área aterrada.  

 
Esta fase do trabalho irá desenvolver-se em, aproximadamente, 6 meses. 
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3.2 Sistema de Drenagem 
 
O controlo das águas afluentes à corta, tanto superficiais como profundas, exigiu o 
dimensionamento de sistemas de captação e drenagem em ambas as fases, que se 
apresentam de seguida. 
 

3.2.1 Fase 1 
 

3.2.1.1 Sistema de drenagem inferior (SD1) 
 
No fundo da corta, por cima do aterro já realizado, irá ser construído um sistema de 
drenagem em espinha (Figura 9 da pág. 14), convergindo os eventuais caudais aí 
afluentes para um ponto de recolha situado no extremo Sudeste da escombreira. 
 
De acordo com os estudos efectuados, prevê-se que no final da primeira fase de 
trabalhos, após o aterro ser executado, o caudal não exceda 3,8l/s. Após a selagem 
do aterro (fase 2) este valor tenderá a diminuir para um valor residual.  
 
De qualquer modo, todo o caudal que afluir a este nível será colectado nas valas de 
brita envoltas em geotêxtil (Figura 5, seguinte), dispostas numa malha e em espinha 
por forma a diminuir o caminho de percolação na base da corta. Acresce que o 
material existente é bastante impermeável como o comprovam as poças observadas 
nas visitas efectuadas ao local e os ensaios de bombagem realizados em 
piézometros executados na zona.  

 
Figura 5 - Pormenor da vala de brita no fundo da corta (Sistema SD1) 

 
Após serem colectadas na caixa de ligação, estas águas serão conduzidas 
graviticamente para uma caixa receptora onde serão analisadas. Nesta caixa 
receptora final, será criado um sistema com funcionamento em contínuo que permita 
accionar a bombagem destas águas para a ETAM ou direccioná-las directamente 
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para a linha de água existente a jusante, conforme as características químicas das 
mesmas. 
 

3.2.1.2 Sistema de drenagem interno provisório (SD2) 
 
Após o reacondicionamento dos materiais de escombreiras na corta, com 
compactação controlada, será construída à superfície uma rede de drenagem em 
meias canas de betão que funcionará, provisoriamente, para reduzir os caminhos de 
percolação das águas pluviais que acedam ao interior do aterro, minimizando deste 
modo a sua infiltração (figura da página seguinte). 
 
As águas serão direccionadas para uma caixa de recepção com sistemas de 
“bypass”, de funcionamento automático face às características da água, que permite 
direccionar estas águas para a ETAM ou para as linhas de água existentes a 
jusante, conforme as características químicas das águas colectadas.  
 

3.2.1.3 Sistema de drenagem periférico definitivo (SD3) 
 
A drenagem superficial na zona do aterro será complementada com a construção de 
uma valeta periférica construída com meias canas de betão φ 500, que assegurará a 
captação das águas limpas afluentes à zona do aterro a partir do exterior da zona de 
aterro, impedindo a entrada de água nesta área, e reencaminhando das águas 
pluviais limpas para as linhas de água existentes a jusante (Figura 6 seguinte). 
 

 
Figura 6 - Pormenor das valas de drenagem superficiais interna provisória (SD2) 

e periférica definitiva (SD3) 
 

3.2.2 Fase 2 
 
A principal função a assegurar pelo sistema de drenagem, neste tipo de confinamento, 
é a de garantir o menor tempo possível de permanência das águas pluviais sobre o 
sistema de cobertura e a de controlar os caudais aí afluentes.  
 

Vala de drenagem interna provisória  

Futura vala sub-superficial  

Valeta superficial periférica definitiva 

MATERIAL IN SITU 

MATERIAL DE ESCOMBREIRA 
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Os sistemas de drenagem projectados (Figuras 7 e 8 nesta página) são compostos por 
um conjunto de valetas superficiais interceptoras que têm a função de limitar o 
percurso de superfície (drenagem superficial interior -SD5 -e periférica -SD3 -), e pela 
camada drenante em material granular (drenagem subsuperficial -SD4 -) que irá 
recolher águas infiltradas pela terra vegetal, de modo a minimizar a entrada de águas 
pluviais na escombreira. 
 
A transferência dos caudais captados nas valetas para o exterior é efectuada em dois 
pontos para as respectivas linhas de água mais próximas.  
 

Figura 7 - Pormenor do sistema de drenagem superficial periférico (SD3)  
e subsuperficial (SD4) 

 
 

Figura 8 - Pormenor das valas do sistema de drenagem superficial interior (SD5) 

MATERIAL DE ESCOMBREIRA 

Areia 
 
 

Geotêxtil  300 g/m2 
 
 

Materiais de carácter argiloso 
 
 

Vala de drenagem interna provisória

Terra de carácter argiloso 

Valeta superficial periférica definitiva 

Tubo PEAD 2mm 

Coberto vegetal 

MATERIAL IN SITU 

Brita 40-60 mm 
Tubo PVC φ 315 

Vala recolha sub-superficial 
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Nesta 2ª fase proceder-se-á à construção da parte em falta do sistema de drenagem 
superficial periférico (SD3), ligando às valas pertencentes a este sistema já 
executadas na primeira fase, que não se encontrem danificadas. As valas que não se 
encontrem em boas condições serão substituídas. 
 

3.2.3 Plano de contingência 
 
Com base nos diversos trabalhos de prospecção efectuados e na interpretação dos 
resultados obtidos, foi possível concluir que a afluência lateral de águas subterrâneas 
à corta será residual ou mesmo nula. Os estudos de eficiência do sistema de 
impermeabilização, apresentados anteriormente, justificam a adopção da 
impermeabilização do aterro com recurso a material argiloso, complementado com um 
sistema de drenagens superficiais e subsuperficiais. Assim está garantida a eficiência 
do sistema após a conclusão dos trabalhos respeitantes à segunda fase.  
 
No entanto, durante o período imediatamente após a conclusão das obras da primeira 
fase e antes da execução dos trabalhos de selagem da fase seguinte, poderá ocorrer 
alguma infiltração de águas no aterro. Estima-se que este caudal seja inferior a 3,8 l/s 
para os cerca de 4,2 ha de área aterrada, como já referido.  
 
As águas colectadas pelo sistema de drenagem inferior (SD1), a construir para 
captação das escorrências que percolem no interior do aterro serão recepcionadas em 
caixa dotada de sistema de bombagem com ligação à ETAM (Figura 9).  
 
Dada a sensibilidade do local, foi prevista a construção de uma nova Estação de 
Tratamento de Águas (ETAM) como já referido, incluindo duas bacias 
impermeabilizadas, revestidas com tela em PEAD protegida por um geotêxtil, para 
assegurar um período de decantação antes do lançamento das águas já tratadas no 
meio receptor (Figura 4, em anexo). 
 
Ainda para recolha de eventuais águas afluentes à corta executaram-se dois poços de 
grande diâmetro no seu interior, que funcionarão como drenos verticais e que 
reencaminham aquelas para o sistema de drenagem inferior, localizado na base da 
corta, seguindo juntamente com a restante água drenada anteriormente para 
tratamento, se necessário (Figura 9). 
 
Durante a fase intermédia a água superficial que eventualmente esteja contaminada 
será também tratada na ETAM. 
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Figura 9 - Plano de contingência a implementar entre as fases 1 e 2 

 
 

3.3 Tratamento de águas 
 
3.3.1 Fase de Construção 

 
Durante a fase de construção a água existente na zona, resultante das escorrências, 
será decantada em três bacias provisórias de decantação antes de serem lançadas 
nas linhas de água que percorrem a área em estudo e chegarem à albufeira, Figura 4, 
em anexo. Assim garante-se que durante a fase de construção não haverá 
arrastamento de sólidos contaminados para o interior da albufeira. 
 
As águas do estaleiro serão recolhidas em contentores e transportadas a destino final 
adequado por operadores devidamente licenciados para o efeito. 
 

3.3.2 Fase de exploração 
 
Caso se verifique ser necessário, entre a 1ª e 2ª fases será recolhida água do interior 
da corta, que após análise em contínuo, se não satisfizer os limites definidos para 
lançamento no meio receptor será enviada para a ETAM, como já referido. 
 
Esta ETAM irá estar igualmente preparada para receber as águas provenientes dos 
sistemas de drenagem superficial provisórios, caso as mesmas se encontrem 
contaminadas. Estas águas são recolhidas em duas caixas onde serão controladas em 

CR - X 
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contínuo. Caso não estejam em condições de ir para as linhas de água serão lançadas 
na ETAM. 
 
Na ETAM as águas serão inicialmente tratadas com cal, para elevar o valor da pH, e 
posteriormente com Cloreto de Bário para remover urânio e rádio, passando em 
seguida por duas bacias de decantação e descontaminação. 
 
As duas bacias de decantação e descontaminação poderão funcionar em série ou em 
paralelo para facilitar a remoção de lamas. 
 
As eventuais lamas produzidas serão conduzidas a destino adequado, nomeadamente 
para depósito confinado na área da Barragem Nova da Urgeiriça. 
 
O esquema de tratamento consta da Figura 10, seguinte. 
 
Os caudais previsíveis a tratar são no máximo 3,8 l/s, com tendência para se anularem 
a curto-médio prazo. 
 
A qualidade da água a tratar será, no início, semelhante à das águas subterrâneas 
captadas actualmente nos furos existentes, podendo ir melhorando em qualidade e 
reduzindo em quantidade ao longo do tempo. 
 
As águas a lançar no meio receptor deverão, em princípio, obedecer ao anexo XVIII do 
Decreto-Lei n.º 236/98. 
 
De acordo com a experiência da EDM e de valores encontrados em literatura da 
especialidade, é esperado um rendimento no tratamento da água da ordem dos 90% 
(em termos de redução de metais e especificamente de Rádio e Urânio). 
 
A dosagem de reagentes a utilizar na ETAM será realizada em função dos valores dos 
parâmetros controlados a jusante (pH e condutividade). 
 
Será controlado em contínuo a qualidade do eflunte tratado. Se os valores estiverem 
de acordo com o considerado admissível para lançamento no meio receptor, a água 
tratada será aí rejeitada, caso contrário será recirculada para novo tratamento até 
atingir os valores aceitáveis. 
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Figura 10 - Esquema geral de tratamento da ETAM 
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3.3.3 Integração paisagística 
 
Os principais objectivos a atingir são:  
 

- aumento da qualidade visual da paisagem;  
- estabelecimento de um coberto vegetal de forma compatível com as 

condições naturais e com as restantes acções de reabilitação ambiental 
propostas para a área de intervenção;  

- recuperação de habitats;  
- redução de drenagens de águas superficiais;  
- redução dos riscos de eventual contaminação de aquíferos;  
- redução dos riscos de eventual contaminação da água da albufeira da 

Barragem da Aguieira;  
- estabilização dos taludes;  
- segurança de pessoas e animais.  

 
Por razões de estratégia de recuperação e disponibilidade financeira, as medidas de 
integração paisagística preconizadas, serão desenvolvidas também em duas fases – 
Fase 1 e Fase 2.  
 
Os trabalhos respeitantes a cada uma das fases, embora desfasados no tempo, serão 
complementares. O projecto de Remediação Ambiental será concluído, quando a 
última fase de recuperação (Fase 2) for implementada. Assim, será possível garantir 
que se encontra restabelecida uma paisagem integrada, equilibrada e sustentável. 
 
Na primeira fase, serão tratadas as áreas nas quais estiveram depositados os 
materiais sobrantes da exploração (escombreiras), que vão agora ficar a descoberto.  
 
O tratamento proposto baseia-se fundamentalmente na modelação e preparação do 
terreno nas áreas a desaterrar (as antigas escombreiras), seguida de aplicação de 
técnicas de revestimento vegetal.  
 
Em termos de vegetação a implementar propõe-se para esta fase uma sementeira 
com uma mistura de herbáceas de revestimento, aplicada pela técnica de 
hidrossementeira.  
 
Na 2ª fase corresponde à recuperação total e final da área intervencionada.  
 
As operações associadas à recuperação final passarão pela recuperação total da área 
da corta e pelas plantações necessárias à integração paisagística, nas áreas das 
antigas escombreiras.  
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Assim, depois de definitivamente acabados os trabalhos de modelação e selagem da 
área da corta, proceder-se-á ao espalhamento de cerca de 0.50 m de terra vegetal, 
seguido de uma sementeira de herbáceas de revestimento.  
 
Simultaneamente propõe-se que sejam plantados Pinus pinea e pinaster, nas áreas já 
sujeitas a uma sementeira na Fase 1.  
 
A Figura 4, anexa, permite visualizar o proposto para o enquadramento paisagístico da 
área em causa. 
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4 Caracterização do local  
 
A área mineira do Vale da Abrutiga situa-se a cerca de 2 km a sudoeste de Ázere, no 
Concelho de Tábua, Distrito de Coimbra, na Região Centro de Portugal. 
 
Nesta área mineira explorou-se urânio, em mina a céu aberto. 
 
Ao longo da exploração da mina, foram depositados, em escombreiras o minério pobre 
e os estéreis, tendo sido transportado para a Urgeiriça, o minério rico para tratamento. 
A antiga área mineira no Vale da Abrutiga, consta portanto, de uma corta de onde foi 
extraído o minério rico e três escombreiras (Figura 2, em anexo).  
 
A antiga mina de urânio situa-se numa encosta de declive acentuado, junto da 
Albufeira da Barragem da Aguieira. A área total em estudo é de 8 ha, e sobre este 
local não se fazem sentir pressões demográficas e agrícolas e a sua envolvente mais 
próxima encontra-se densamente florestada com eucalipto e alguns pinheiros bravos. 
 
A região pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Mondego, localizando-se a mina do 
Vale da Abrutiga numa das encostas da Albufeira da Barragem da Aguieira, a cerca de 
300m de distância do plano de água. 
 
A Albufeira da Aguieira é classificada pelo D.R. 2/88, de 20 de Janeiro, como albufeira 
protegida, devido ao uso da sua água para consumo humano e por razões ecológicas. 
 
A área ocupada com a antiga exploração de urânio desenvolve-se na direcção 
NW/SE, numa extensão aproximada de 400m, drenada por pequenas linhas de água 
de regime torrencial que confluem directamente na albufeira. 
 
Na zona envolvente do local da mina, não foram identificadas captações de águas 
subterrâneas. 
 
A antiga mina do Vale da Abrutiga, encontra-se em área de Reserva Ecológica 
Nacional (REN), concretamente numa área com risco de erosão e na faixa de 
protecção da Albufeira da Aguieira. 
 
Actualmente, a área mineira do Vale da Abrutiga encontra-se desactivada, sem  
exploração de minério. No entanto, existe um potencial de contaminação dos solos, 
recursos hídricos e ar, relacionados com a existência de depósitos de escombros, 
materiais geradores de águas ácidas e metais pesados. 
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A exploração de urânio, na antiga mina, conduziu a uma contaminação 
fundamentalmente das águas, quer na corta a céu aberto, quer nas linhas de água que 
afluem à Albufeira da Aguieira. As águas subterrâneas apresentam muito menor 
incidência de poluição, devido a muito pequena permeabilidade dos materiais 
presentes. 
 
As linhas de água e as águas subterrâneas foram contaminadas basicamente pelo 
escoamento superficial a partir da escombreira, principalmente em épocas de chuva 
intensa. 
 
A Albufeira da Aguieira apresenta qualidade razoável, segundo a classificação do 
INAG, sendo a poluição encontrada de origem orgânica. De facto, a sua qualidade, 
não apresenta alterações, em termos de parâmetros que possam estar ligados à 
exploração mineira, devido ao facto do caudal das linhas de água ser pouco 
significativo face ao volume de água da albufeira. 
 
Ao longo do tempo (1985 – 2006) têm sido monitorizadas a qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas. Mais recentemente, anteriormente à realização do 
Projecto de Execução foram caracterizados também os solos, as escombreiras, os 
sedimentos. Realizaram-se medições de fluxos de radão e dos níveis e características 
radiológicas de poeiras, e foram realizados vários estudos no sentido de integrar a 
área da antiga Mina do Vale de Abrutiga num universo mais vasto de áreas 
radioactivas do país. Nomeadamente, utilizaram-se estudos existentes de 
caracterização do fundo radiológico de uma vasta região (província radiológica da 
Beira) e estabeleceram-se características de referência para a água superficial, 
subterrânea, e solos com base na região de Oliveira do Hospital, que tendo 
características radioactivas, nunca foi explorada. Estabeleceu-se também comparação 
com uma região mais próxima do Vale de Abrutiga, Várzea das Cabras, que sendo de 
natureza radioactiva também nunca foi explorada. 
 
A comparação do que se passa na Abrutiga com o que se passa nas regiões 
envolventes estudadas demonstram que: 
 

a) Em termos de radioactividade, a zona da Abrutiga apresenta valores 
equiparáveis ou inclusivamente mais baixos que os de outras zonas envolventes 
e que, se se pensar nas doses efectivas para os trabalhadores que irão executar 
as obras, estas são muito inferiores, da ordem de no máximo 1:20, de dose 
máxima referida pela Comunidade. Esta situação é justificável por terem sido 
retirados da área todo o minério mais rico para processamento mineiro.; 

b) Os solos apresentam-se mais ácidos, que na região de referência, devido à 
natureza pirítica do maciço da região de Vale da Abrutiga, em termos de 
radioactividade é equivalente; 
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c) A qualidade das águas subterrâneas num dos quatro furos controlados 
apresenta-se ligeiramente inferior à do fundo radiológico de referência (Oliveira 
do Hospital). Este furo é o que tem mais influência de uma das escombreiras, a 
maior e de uma das linhas de água que atravessa a escombreira; 

d) As linhas de água são torrenciais e a qualidade das suas águas é pior que a do 
fundo regional, encontrando-se realmente contaminadas pelas escombreiras; 

e) Tal como referido, a qualidade da água da albufeira da Barragem de Aguieira é 
razoável e não é perceptível a influência das linhas de água provenientes da 
zona da Abrutiga. 

 
Os estudos realizados, nomeadamente ensaios de bombagem, concluíram que, os 
materiais na envolvente da corta são pouco permeáveis e que a possibilidade da 
passagem de água subterrânea para a albufeira é pequena, o que permite assegurar 
que a possibilidade da contaminação da água da albufeira, no local, é 
fundamentalmente devida à água superficial (acção da lixiviação das escombreiras) e 
que quando as escombreiras estiverem confinadas no interior da corta incluindo o 
respectivo sistema de cobertura, a contaminação será bastante minimizada. 
 
A vegetação existente na área da antiga mina do Vale da Abrutiga é bastante 
reduzida, provocando um impacte visual bastante negativo e, de uma forma geral, uma 
paisagem desequilibrada, tendo em conta que toda a envolvente à área da exploração 
é rodeada por floresta de eucalipto e pinheiro bravo. 
 
A zona em estudo não apresenta valor relevante relativamente à fauna. 
 
A área da antiga mina do Vale da Abrutiga está afastada de habitações e de estradas 
de acesso, não se registando perturbações nas povoações mais próximas (Ázere e 
Covelo) que se encontram a cerca de 2 km de distância da mina. 
 
Do ponto de vista arqueológico na zona em análise não foi detectada a presença de 
qualquer achado. 
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5 Principais impactes associados ao Projecto e 
medidas mitigadoras propostas 

 

5.1 Introdução 
 
Como já se referiu, as obras vão desenvolver-se em duas fases. 
 
Tendo em consideração que as obras em si têm como objectivo a melhoria ambiental 
da zona, os eventuais impactes negativos encontram-se associados à construção e 
fundamentalmente a 1ª fase das obras, visto que esta é a mais longa e a que vai 
obrigar a movimentar materiais das escombreiras. 
 
Na 2ª fase das obras movimentam-se fundamentalmente argilas e terra vegetal. 
 
Por esta razão, os impactes negativos e as medidas mitigadoras destes mesmos 
impactes estão associadas às duas fases de construção da obra. 

 

5.2 Fase de construção 
 

Nesta fase do Projecto foram identificados alguns impactes negativos (basicamente 
relacionados com a qualidade do ar, água e ruído ambiente), sendo estes, de pouco 
significado e temporários. No entanto, estes serão minimizados tendo em conta as 
medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental, fundamentalmente: 
 
• O Impacte sobre a Qualidade do Ar, resultante da emissão de poluentes 

atmosféricos provenientes dos escapes das máquinas e emissão de poeiras na 
zona onde decorrerão os trabalhos, foi classificado como pouco significativo e 
temporário, não afectando as populações, quer por estas se encontrarem 
suficientemente afastadas, quer porque serão adoptadas medidas adequadas de 
minimização. Essas medidas prendem-se com a protecção da carga dos veículos 
de transporte de forma a evitar a dispersão de poeiras por acção do vento e 
manutenção dos motores e outros equipamentos. Se necessário, serão ainda 
efectuadas regas, na zona dos trabalhos, de modo a minimizar a produção de 
poeiras no local das obras. 

 
• O ruído gerado pelo funcionamento do equipamento e circulação de veículos 

pesados, representará um impacte negativo, pouco significativo e temporário sobre 
a população, fundamentalmente porque as obras decorrem longe da população e 
poucos veículos circularão nas povoações (apenas os que transportarem a argila e 
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a terra vegetal). Para controlar a emissão de ruído, é necessário pôr em prática, um 
conjunto de medidas, que passam pela fixação de um horário rigoroso para as 
operações de circulação dos veículos pesados nas zonas habitadas de acordo com 
a lei geral do ruído (limitado ao período diurno, das 8h às 20h, durante os dias úteis 
da semana). Outra medida importante que será adoptada, prende-se com a 
correcta informação da população sobre a obra que será executada e a sua 
importância para a melhoria ambiental da Região, bem como sobre aspectos 
práticos relacionados com horários e percursos das viaturas pesadas. 

 
• A qualidade da água na fase de construção pode ser afectada pelo mau 

funcionamento do estaleiro, mas o estaleiro deverá dispor de condições de recolha, 
armazenamento e transporte a destino final dos resíduos sólidos e líquidos 
resultantes do seu funcionamento, de modo a não contaminar o ambiente. Os 
efluentes pluviais passarão por bacias de decantação antes de serem lançados nas 
linhas de água e na albufeira da Aguieira. 

 
• A paisagem também apresentará um aspecto desordenado durante a fase de obra, 

impacte negativo, mas pouco significativo, que será melhorado com uma boa 
organização e exploração do estaleiro. 

 
No entanto, há que ter em consideração o impacte positivo sobre a sócio-economia, 
causado pela criação de alguns novos postos de trabalho para a realização da obra. 

 

5.3 Fase de exploração 
 
Na fase final da execução do projecto, os factores de perturbação desaparecerão, uma 
vez que cessarão os trabalhos inerentes à implementação do projecto e estarão 
terminados os trabalhos de recuperação da paisagem. Toda a área da antiga mina 
estará coberta de vegetação e todo o espaço que pertencia à indústria extractiva será 
então, uma área paisagisticamente recuperada. Em todos os descritores analisados, 
ocorrerão impactes positivos, muito significativos e permanentes, como resultado da 
execução do Projecto, especificamente sobre a qualidade da água superficial e 
subterrânea, do solo e da paisagem. 
 
• Toda a antiga área mineira do Vale da Abrutiga será reflorestada, proporcionando 

assim uma integração equilibrada da paisagem em toda a área envolvente e um 
impacte visual muito positivo. 

 
• Sobre a Qualidade do Ar e do Ambiente Sonoro não haverá qualquer fonte de 

emisão de poluição atmosférica e de ruído. 
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• Nos sistemas ecológicos com a reflorestação da área da antiga mina e com a 
melhoria da qualidade da água, a fauna e a flora serão beneficiadas. 

 
• Após a terminação do projecto, a população terá garantias de uma melhoria 

substancial da qualidade da água, do solo e do ar. 
 
O Projecto em análise é, de facto, ele próprio uma minimização ambiental, pois vai 
remediar uma situação provocada pelo abandono de uma exploração mineira. 
Contribui directamente para uma melhoria da qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas, das condições radiológicas locais e da paisagem, e indirectamente para 
uma melhoria geral da qualidade da fauna e flora e qualidade de vida da população. 
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6 Acções de acompanhamento ambiental e 
monitorização 

 
A monitorização desenvolver-se-á do seguinte modo: 
 

a) A 1ª fase de monitorização ocorrerá durante a execução da 1.ª fase das obras, 
em que haverá monitorização de água dos piezómetros e furos, das linhas de 
água, da albufeira e de parâmetros radiológicos da zona; 

b) Após a realização da 1ª fase das obras haverá monitorização da água das linhas 
de água e albufeiras, das águas subterrâneas (furos e piezómetros) do 
funcionamento da ETAM e ainda de vários parâmetros radiológicos na zona. 
Será ainda monitorizada a estabilidade dos taludes. 

c) Durante a 2ª fase das obras será controlada a qualidade da água das linhas de 
água e da Albufeira; 

d) Após a realização da 2ª fase das obras continuará a controlar-se a qualidade das 
águas subterrâneas (furos e piezómetros), superficiais (linhas de água e 
albufeira), parâmetros radiológicos da zona. Controlar-se-á também a 
estabilidade dos taludes. 

 
A monitorização irá demonstrar a eficácia das obras realizadas e permitirá melhorar, 
se necessário, algumas situações. 
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