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1 INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Este documento corresponde ao Resumo Não
Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do projecto de construção, exploração e
desactivação do “Alteamento da Barragem de
Rejeitados da ALMINA em Aljustrel”, a decorrer
na Freguesia de Aljustrel, Concelho de
Aljustrel, Distrito de Beja. Este EIA foi realizado
de acordo com a Legislação aplicável, neste
caso o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de Novembro, existem vários projectos que,
pela sua dimensão, produtos, reagentes
utilizados e/ou emissões produzidas, podem,
em caso de má gestão, infligir danos
importantes no ambiente. O aumento da altura
da barragem de rejeitados (alteamento) da
ALMINA em Aljustrel constitui um destes
projectos uma vez que, esse mesmo
alteamento serve para depositar rejeitados da
mina (resíduos perigosos), desta forma
tratando-se de uma instalação destinada a um
aterro de resíduos perigosos é considerada
como abrangida pela legislação de avaliação
de impacte ambiental.
Este EIA foi realizado pela empresa
EnviEstudos, S.A., em 2 fases distintas (que
decorreram entre Novembro de 2009 e Agosto
de 2010). Uma 1.ª fase correspondeu à
elaboração da Proposta de Definição do Âmbito

(PDA) do EIA (1.ª fase que decorreu entre
Novembro de 2009 e Janeiro de 2010), com
uma série de propostas relacionadas com a
abrangência do EIA, factores a estudar,
desenvolvimento do EIA, etc. A PDA obteve o
parecer favorável da Comissão de Avaliação a
1 de Março de 2010, tendo o EIA sido
elaborado seguindo todas as recomendações
constantes na PDA. A 2.ª fase decorreu de
Abril a Agosto de 2010 correspondeu à
elaboração do EIA.
Para a realização deste estudo, para além da
consulta de informação em livros e outros
documentos técnicos, foram também realizados
trabalhos de campo e investigações no local,
tendo sido envolvida uma equipa de carácter
com mais de 8 técnicos entre biólogos,
engenheiros
do
ambiente,
geólogos,
arqueólogos, arquitectos paisagistas e
químicos.

2 O QUE SE PRETENDE COM ESTE
PROJECTO?
O projecto do alteamento da barragem de
rejeitados da ALMINA em Aljustrel, actualmente
em fase de projecto de execução, pretende
permitir a continuidade da actividade mineira
em Aljustrel, isto porque a capacidade da actual
barragem ou aterro de rejeitados será esgotada
em menos de 18 meses.
O presente projecto tem como objectivo
aumentar a capacidade do aterro mineiro,
através do alteamento da sua cota actual -
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156,9 m para a cota de 168 m, permitindo um
aumento de autonomia deste aterro em mais de
10 anos. Este aumento da cota irá provocar a
unificação das 2 barragens actualmente
existentes – barragem de estéreis ou rejeitados
(BE) e barragem de Águas Claras (BAC). A BE
têem como finalidade receber os produtos
rejeitados de extracção das minas de Aljustrel e
a BAC tinha até agora como finalidade fornecer
água para o processo mineiro.
O alteamento será realizado em 2 fases, um 1.º
alteamento à cota 163 m e um 2.º alteamento à
cota 168 m.
Posteriormente
ao
enchimento
da
barragem/aterro de rejeitados poderá ser
considerada a deposição dos rejeitados sob a
forma de pasta, que alterará a forma de
deposição dos resíduos actual (sub-aquática),
para uma deposição sub-aérea, o que levará a
um aumento do tempo de vida deste aterro.

3 O QUE SE PRETENDEU COM ESTE
ESTUDO
DE
IMPACTE
AMBIENTAL?
Conforme foi referido no ponto 1, os Estudos de
Impactes Ambientais são obrigatórios para
projectos cujas características possam
provocar danos importantes para o ambiente,
no caso de terem uma gestão deficiente ou de
não serem devidamente acauteladas as
medidas minimizadoras. Os objectivos gerais
de um EIA, consistem portanto em analisar os
referidos riscos ambientais e sugerir medidas

destinadas a minimizar (ou mesmo eliminar) os
impactes ambientais negativos de maior
relevância e a promover os impactes
ambientais positivos. Só desta forma é possível
que, um projecto cujas características
intrínsecas ao seu processo e à sua dimensão
possa constituir uma situação de risco para a
envolvente ambiental e social, seja
transformado numa iniciativa totalmente
segura, promotora do desenvolvimento social e
económico da região, em respeito por todos os
valores naturais e patrimoniais.
Um outro objectivo dos EIA’s é tornar o mais
claro possível um projecto que pelas suas
características poderia suscitar receios por
parte da população. Com o EIA qualquer
pessoa é livre de se pronunciar, dar a sua
opinião e o seu ponto de vista para que este
seja tido em conta na viabilidade ou
condicionante do projecto.

4 ONDE É QUE VAI SER FEITO O
ALTEAMENTO?
Conforme já foi referido, o projecto vai-se
localizar em Aljustrel, nas instalações da
ALMINA, junto à vila de Aljustrel e junto às
estradas ER261 e EN263 que ligam Odemira a
Aljustrel (e à A2) e Aljustrel à Comporta,
respectivamente. Na Figura 1 apresenta-se a
localização da barragem de rejeitados da
ALMINA a nível nacional, regional e local.
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(Fonte: instituto Geográfico Português - IGP)

Figura 2 –Área de estudo

A área de estudo corresponde à área onde se
poderão fazer sentir impactes directamente
relacionados com o projecto do alteamento bacia hidrográfica da barragem de rejeitados
com uma área de 368 ha (linha vermelha na
Figura 2). Foi também definida como área do

projecto a área a alagar com o 2.º alteamento
(linha azul na Figura 2). De forma a evitar
afluências das linhas de água à barragem de
rejeitados e reduzir a água contaminada, por
contacto com os rejeitados, foi efectuada uma
vala perimetral (linha verde na Figura 2).
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A faixa de terreno a alagar praticamente não
possui vegetação (particularmente nas
imediações da BE) ou possui alguma
vegetação alterada.
De acordo com o Plano de Ordenamento de
Aljustrel a área do projecto insere-se na sua
grande maioria na classe de espaço de
indústria extractiva, verificando-se apenas uma
ligeira intrusão (cerca de 1,1 ha) em área de
Reserva Ecológica Nacional (REN). A área de
estudo já abrange quer espaço para indústria
extractiva (cerca de 200 ha, equivalentes a
55% da área total), quer espaço de protecção e
valorização ambiental – REN (cerca de 160 ha,
equivalentes a 45% da área total). No entanto,
salienta-se que não estão previstas quais quer
actividades na bacia hidrográfica da barragem
de rejeitados.

5 COMO É QUE VAI SER FEITO O
ALTEAMENTO?
Como já foi referido o alteamento (aumento do
coroamento em 11 m) será faseado (1.ª fase
coroamento de 6 m, da cota 157 m para a cota
163 m; e 2.ª fase coroamento de 5 m da cota
163 m para a cota 168 m), contemplando o
redimensionamento dos orgáos de segurança –
descarregador de cheias e canal de restituição
do descarregador de cheias – de modo a que
se assegure a segurança da barragem durante
a fase intermédia, em que o coroamento se
situará à cota 163 m.

O alteamento previsto implicará um aumento da
área inundade de 0,62 km2 (BE+BAC) para
1,01 km2.
O alteamento ou aumento do coroamento
contemplará a protecção dos paramentos, o
reforço do paredão do aterro/barragem, a
reparação do núcleo da barragem e a
realização da vala perimetral para desvio de
linhas de água não contaminada.
A fase de construção do projecto estima-se em
3 anos distribuídos da seguinte forma:
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.

6 QUE ACTIVIDADES VÃO SER
REALIZADAS
ALTEAMENTO?

COM

O

Dado que o aterro de rejeitados constitui uma
infra-estrutura já existente, o início da sua
exploração não se encontra condicionado pelo
desenvolvimento do projecto. Assim, e apesar
de actualmente o aterro de rejeitados se
encontrar em manutenção, 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.
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Na fase de exploração do aterro de rejeitados
da ALMINA, os únicos recursos humanos
necessários serão para assegurar a
monitorização e vigilância do aterro/barragem,
assim como 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 não permita
o contacto dos sulfuretos com o ar,
promovendo desta forma a oxidação dos
mesmos e a geração de águas ácidas.
De seguida faz-se uma breve descrição do
processo produtivo, de forma a se perceber
porquê é que este processo produtivo termina
com uma operação de eliminação por
deposição em aterro, dos rejeitados da lavaria
existente no complexo industria.
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 é depois removido com
pás carregadoras e trazido para a superfície
através, quer através de camiões, quer através
do poço de extracção.
O material é sujeito ainda na mina a uma
britagem primária (através de um britador de
maxilas), e no exterior a uma britagem
secundária (moinho de bolas), junto à lavaria. O
material entra depois na lavaria onde é sujeito a
um processo de flutuação de Cobre e Zinco.
Os concentrados de cobre e zinco são
posteriormente sujeitos a um processo de
secagem.
Os esteréis dos processos de flutuação vão
para o aterro/barragem de rejeitados, enquanto
que os efluentes liquídos (águas da mina e da
bacia dos Esteréis) são sujeitos a um
tratamento por neutralização na Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

7 QUAIS OS PRINCIPAIS IMPACTES
DO ALTEAMENTO E AS MEDIDAS
PARA MINIMIZAR OU POTENCIAR
OS MESMOS?
Relativamente aos impactes negativos na
fase de construção os principais impactes
significativos associados ao alteamento
descrevem-se seguidamente:
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Na geologia a Interferência na estabilidade do
aterro existente com os aterros, desaterros e
movimentação de cargas. Para minimizar este
impacte será implementado um plano de
monitorização da barragem/aterro, de forma a
serem tomadas medidas, caso se verifique
qualque instabilidade.
Nos solos a possibilidade de contaminação dos
solos por hidrocarbonetos devido à
movimentação de máquinas e veículos pode
ser significativa, desta forma recomenda-se no
EIA que os equipamentos se encontrem em
bom estado de manutenção e que as
operações de manutenção sejam realizadas em
área impermeabilizada.
Na ecologia a possibilidade de ocorrência de
mortalidade directa de animais que vivem no
solo e possível bioacumulação de poluentes de
animais predadores, devido à obra e descarga
de águas contaminadas, bem como a
possibilidade de ocorrência de mortalidade de
peixes e animais das margens e vegetação
ripícola e bio-acumulação de poluentes devido
à obra e contaminação por colapso da
barragem.
Na paisagem um dos impactes com significado
é a alteração do carácter visual devido à obra e
à elevação da cota de coroamento do aterro e
também a probabilidade do aumento da
turvação das águas da albufeira devido à obra
e à movimentação de terras.

Na fase de exploração os principais impactes
negativos significativos associados ao
alteamento verificam-se também na geologia
com a interferência na estabilidade do aterro
existente com o aumento do volume de
rejeitados no aterro . Para minimizar este
impacte será implementado um plano de
monitorização da barragem/aterro, de forma a
serem tomadas medidas, caso se verifique
qualque instabilidade.
Nos solos também se registará alteração do
uso do solo e perda de horizontes pedológicos
devido ao aumento da área alagada. Para
minimizar este impacte deverá promover-se o
desenvolvimento de arranjos paisagísticos.
Nos recursos hídricos a probabilidade de
contaminação do aquífero por infiltrações de
águas contaminadas é considerável. Da
mesma forma o aumento do caudal de água
afluente ao Barranco do Morgado devido ao
aumento da área do aterro/alagada é
significativo. Também a possibilidade da
descarga de água não tratada em meio
receptor natural, devido quer à descarga por
descarregador de superfície, quer ao colapso
do aterro é outro dos impactes nos recursos
hídricos. Uma das medidas recomendadas no
EIA é o correcto e contínuo tratamento da
ETAR, para evitar a descarga de águas
contaminadas.
A mortalidade de peixes, outros animais das
margens, vegetação rípicola e bioacumulação
de poluentes é um dos impactes que se poderá
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fazer sentir na fase de exploração do complexo
mineiro na ecologia.
Na paisagem a presença da estrutura do aterro,
devido ao aumento do volume de rejeitados
depositados constitui também um impacte com
significado. Da mesma forma a eliminação do
plano de água da BAC e o enchimento da BE,
devido ao aumento do volume de rejeitados
depositados também constituium impacte
negativo na fase de exploração.
No que respeita aos impactes positivos, estes
verificam-se sobre a economia, sobre as
condições e qualidade de vida da população e
sobre o emprego e aumento da população da
freguesia de Aljustrel, que é uma freguesia
envelhecida e que tem vindo a perder
população.
O projecto irá favorecer a mobilização de mãode-obra e a dinamização de compras a
fornecedores na fase de construção e
desactivação com o desenvolvimento da
empreitada, quer a criação de emprego,
dinamização do comércio e aumento das
receitas da economia local, na fase de
exploração, contribuindo para a fixação da
população residente, através da melhoria das
condições de trabalho e do desenvolvimento de
actividades na envolvente do projecto, quer na
fase de construção, quer na fase de exploração
do projecto.
De forma a potenciar os impactes positivos já
descritos recomenda-se que os trabalhos de
construção civil sejam adjudicados a empresas

locais, bem como seja contratada mão-de-obra
local, uma vez que quanto maior for a
contratação de mão-de-obra local, maior será o
emprego gerado localmente. Esta medida
poderá mesmo contribuir para a redução da
taxa de desemprego local.
Na fase de exploração do projecto deverá
também ser maximizada a contratação de
funcionários e fornecedores oriundos do
concelho e da região, no sentido de trazer
receitas para a região.
No que diz respeito ao ordenamento do
território o projecto do alteamento também traz
impactes positivos uma vez que se verifica o
aproveitamento da classe de espaço de
indústria extractiva.
Registam-se também impactes significativos
positivos sobre os resíduos, uma vez que os
resíduos perigosos são sujeitos a uma
operação de eliminação que é um destino
viável.
Na fase de desactivação os principais impactes
positivos
significativos
associados
ao
alteamento são sem dúvida a alteração do uso
do solo nos solos, a recuperação do caudal
original do Barranco do Morgado com o
encerramento do aterro e drenagem superficial
da precipitação sobre o aterro nos recursos
hídricos, a recuperação da vegetação natural e
a recolonização da fauna de vertebrados
devido à paragem de actividade, na ecologia e
o e Enquadramento paisagístico da barragem e
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demais áreas transformadas com a obra de
fecho e recuperação paisagística na paisagem.
A ALMINA já cumpre algumas e tenciona
cumprir todas as Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD), que se apliquem à sua
actividade, aplicáveis ao sector dos aterros
mineiros.

8 DESACTIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO
A fase de desactivação será realizada de
acordo 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 fase será realizada após o aterro de
rejeitados atingir o seu 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.

9 COMO É QUE VAI SER GARANTIDO
O CONTROLO
PROJECTO?

AMBIENTAL

DO

A ALMINA, para além de estar abrangida pela
obrigatoriedade de realizar uma Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), possui também uma
Licença Ambiental (LA), que será devidamente
actualizada poro projecto do alteamento

constituir uma alteração significativa. A LA n.º
63/2008, emitida pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), refere todos os elementos a
controlar, para garantir uma correcta gestão de
todas as implicações ambientais do complexo
mineiro de Aljustrel.
Grande parte dos impactes significativos
identificados são minimizados ou mesmo
anulados com a implementação de medidas de
minimização, (ex: a contaminação dos solos
por
hidrocarbonetos
associados
à
movimentação de máquinas) e outros são
reversíveis (ex: aumento da turvação da água
das albufeiras).
Considerando a dimensão e as características
do projecto, a fase de exploração e
desactivação é sem dúvida a mais importante
em termos de controle do ambiente. Este
controle será efectuado pelo controle da
qualidade de água superficial e subterrânea,
principalmente a jusante da barragem, pelo
controle da água residual industrial tratada
descarregada no Barranco do Morgado, pela
medição do nível de ruído e de partículas, pela
monitorização da estabilidade do aterro, etc.
O controlo ambiental a realizar deve
naturalmente dar prioridade aos factores
associados
a
impactes
ambientais
considerados como importantes, embora seja
também relevante considerar o controlo de
alguns dos factores associados a impactes
ambientais, considerados como pouco
significativos ou mesmo não significativos, mas
que podem influenciar de forma relevante o
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desempenho ambiental da empresa ou,
estejam directamente relacionados com o
cumprimento de requisitos legais aplicáveis ao
conjunto de actividades, produtos e serviços da
ALMINA.
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