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1 Introdução
1.1

Identificação do projeto e da fase em que se encontra

A atividade de extração e tratamento de minérios polimetálicos desenvolvida pela ALMINA-Minas do
Alentejo S.A., implica necessariamente um conjunto de impactes ambientais que, no enquadramento de
retoma da atividade ocorrido em 2006/2007, foram dispensados de AIA.
O presente EIA designa-se como “Atualização das capacidades instaladas da ALMINA”. Considerou-se
oportuno que o presente EIA avalie numa perspetiva integrada todas as atividades desenvolvidas à
superfície, incluindo um conjunto de projetos que têm sido implementados nos últimos anos e que tem
vindo a modificar o perfil dos impactes ambientais da atividade.
Tendo em conta o enquadramento no Regime de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição, e o Sistema
da Indústria Responsável, a ALMINA tem Licença Ambiental e Título de Exploração Industrial. Assim,
pretende-se atualizar as capacidades instaladas da empresa, no âmbito destes dois enquadramentos,
nomeadamente no que se refere a:
✓ Capacidade instalada de extração;
✓ Capacidade Produtiva de tratamento.
A capacidade instalada de extração que se pretende agora alterar/licenciar e para a qual se pretende a
alteração é de 7.008.000 toneladas de minério por ano. Este valor foi obtido, considerando o máximo de
exploração diária, de acordo com os equipamentos de extração disponíveis (800 toneladas/hora), e
considerando 24 horas por dia, 365 dias do ano.
A garantia de sustentabilidade económica da ALMINA assenta no aumento da capacidade de
processamento e na flexibilidade da Lavaria, para processar os diferentes tipos de minérios existentes. Nos
últimos anos foram efetuadas alterações que permitem um aumento da capacidade de processamento, o
que tem vindo a ser conseguido com instalação de equipamentos de última geração e de maior eficiência
metalúrgica, de modo a assegurar a exequibilidade económica do aproveitamento de minérios de teores
cada vez mais baixos.
Atualmente a Lavaria está dotada de flexibilidade para processar, em alternativa ao tratamento de minérios
Cupríferos (Cobre-Zinco), minérios Zinquíferos (Cobre- Chumbo- Zinco), mantendo a atual capacidade
instalada e utilizando os equipamentos instalados através do rearranjo de bombas e “piping” existente.
Desta forma, a capacidade produtiva de tratamento para a qual se pretende a alteração/licença é de
6.000.000 toneladas de minério por ano.
O quadro abaixo resume as capacidades instaladas da ALMINA em ton/ ano.

QUADRO 1 – CAPACIDADES

INSTALADAS DA

ALMINA

CAPACIDADE INSTALADA DE EXTRAÇÃO

7.008.000 TON/ANO

CAPACIDADE PRODUTIVA DE TRATAMENTO

6.000.000 TON/ANO

Neste contexto, considerou-se oportuno que o presente EIA avalie numa perspetiva integrada todas as
atividades desenvolvidas à superfície, incluindo um conjunto de projetos que têm sido implementados nos
últimos anos e que tem vindo a modificar o perfil de impactes ambientais.
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Inclui-se ainda no presente estudo, dois projetos a executar:
✓ Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” - 3ª fase;
✓ Alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI).
Os quadros abaixo indicam as capacidades atuais e futuras, das referidas infraestruturas.
Q UADRO 2 - CAPACIDADES

DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS - ATUAL E APÓS ALTEAMENTO

INFRAESTRUTURA

UNIDADES

CAPACIDADE ATUAL (LA)

Instalação de resíduos “BE-BAC”

Ton

16.000.000

Q UADRO 3 - CAPACIDADES

DA

BAI- ATUAL

CAPACIDADE APÓS A LTEAMENTO
45.900.000

E APÓS ALTEAMENTO

INFRAESTRUTURA

UNIDADES

CAPACIDADE A TUAL

Barragem de Água Industrial

m3

900.000

CAPACIDADE APÓS A LTEAMENTO
1.250.000

Os dois projetos referidos anteriormente, serão descritos com maior detalhe no Ponto 3.2 - Projetos a
Executar.

1.2 Identificação do proponente e da entidade licenciadora ou competente para
autorização
A atualização das capacidades instaladas das minas de Aljustrel corresponde a um projeto promovido pela
ALMINA – Minas do Alentejo, S.A.
Os contactos da ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. são apresentados abaixo:

Endereço:

Algares, 7600-015 Aljustrel

NIFC:

500 219 010

Telefone:

284 249 400

Fax:

284 249 492

Email:

geral@ALMINA.pt

O projeto em análise localiza-se no distrito de Beja, concelho de Aljustrel e união de freguesias de Aljustrel
e Rio de Moinhos. O seu limite industrial corresponde a 7 polígonos com 398 ha. Na figura seguinte
apresenta-se a localização o projeto na sua globalidade, à escala local, regional e nacional (no Anexo II
apresenta-se a figura à escala).
Para efeitos de georreferenciação considerou-se as coordenadas geográficas e militares, de acordo com o
seguinte:
Complexo Industrial da ALMINA
−
−

Latitude: 37º86´96.241’’N e Longitude: -8º15´41,835’’W
PT-TM06/ETRS89: x: -1.958,608 e y: -199.494,678
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Alteamento da instalação de Resíduos “BE-BAC”
−
−

Latitude: 37º86´91,535’’N e Longitude: -8º17´99,304’’W
PT-TM06/ETRS89: x: -4.224,119 e y: -199.546,077

Alteamento da BAI
−
−

Latitude: 37º85´82,960’’N e Longitude: -8º15´77,295’’W
PT-TM06/ETRS89: x: -2.270,956 e y: -200.751,977

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO
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O representante para efeitos de Avaliação de Impacte Ambiental da ALMINA é a Eng.ª Vera Palma, cujo
contacto é o seguinte: vera.palma@ALMINA.pt.
A entidade licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), cujos contactos são
apresentados abaixo:
Morada:

Av. 5 de Outubro, n.º 208

Código Postal:

1069-203 Lisboa

Telefone:

217 922 700 / 217 922 800

Fax:

217 939 540

e-mail:

energia@dgge.pt

1.3 Identificação da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental
A Autoridade de AIA de acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 28 de julho e Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), é a APA – Agência Portuguesa do
Ambiente:

Morada:

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal Ap. 7585

Código Postal:

2610-124 Amadora

Telefone:

214 728 200

Fax:

214 719 074

e-mail:

geral@apambiente.pt

1.4 Identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA, nomeadamente
pela coordenação e avaliação dos fatores ambientais, indicando a respetiva
formação académica
O presente EIA foi realizado pela empresa EnviEstudos, S.A., tendo sido envolvida uma equipa de carácter
multidisciplinar, recorrendo à subcontratação de serviços, para situações de maior especificidade técnica e
pertinência ambiental a empresas especializadas. No Quadro 3, apresentado na página seguinte,
apresenta-se a equipa responsável pela elaboração do EIA, respetiva formação académica e fator ambiental
avaliado.
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QUADRO 3 - TÉCNICOS

ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DO

EIA

NOME

FORMAÇÃO A CADÉMICA

Á REA DE INTERVENÇÃO/ FATOR A MBIENTAL

Jorge Alves

Licenciatura em Química Aplicada

Supervisão do EIA
Coordenação do EIA
Clima

Célia Fonseca

Licenciatura em Geologia, ramo de Geologia Aplicada e
do Ambiente
Verificadora Pós-Avaliação (AIA-Avaliação de Impacte
Ambiental) qualificada pela APA

Geologia, Geomorfologia e Recursos
Minerais
Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos
Sócio- Economia
Desenho técnico - execução de desenhos
em AutoCAD e ArcGIS
Solos e Uso do Solo
Ordenamento do Território

Licenciatura em Engenharia do Ambiente
Vitor Simões

Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho
(Nível VI)

Resíduos
Ruído
Saúde Humana
Análise de Riscos
Alterações Climáticas
Clima

Mafalda Costa
Eduardo Ribeiro
(EDRV)
Cristina Monteiro
Joana Nunes
(UVW)

Licenciatura em Engenharia do Ambiente

Licenciatura em Arquitetura Paisagista

Licenciatura em Engenharia do Ambiente
Licenciatura em Engenharia do Ambiente

Margarida Silva
(Bioinsight)

Licenciatura em Biologia Ambiental variante Terrestre

Dárcio Sousa
(Bioinsight)

Licenciatura em Biologia Ambiental variante Terrestre

Sandra Rodrigues

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental

Mestre em Biologia da Conservação
Licenciatura em Biologia – Vertente Marinha

(Bioinsight)

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental

Tiago Neves
(Bioinsight)

Licenciatura em Biologia

Isabel Passos
(Bioinsight)

Licenciatura em Biologia

Helena Coelho
(Bioinsight)

Mestre em Gestão e Conservação de Recursos Naturais

Mestre em Ecologia Aplicada

Mestre em Ciências das Zonas Costeiras

Qualidade do Ar

Ecologia – Técnica de campo

Ecologia – Técnico de campo

Ecologia – Técnica de campo

Ecologia – Elaboração do relatório
Ecologia – Elaboração do relatório;
Gestora de projeto

Ecologia – Coordenação

Doutorada em B iologia
Licenciatura em Biologia Vegetal Aplicada

Sílvia Mesquita
(Bioinsight)

Licenciatura em Biologia – Ramo Científico-Tecnológico

(Bioinsight)

Paisagem

Licenciatura em Biologia

Nuno Salgueiro
(Bioinsight)

Miguel Mascarenhas

Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos

Especialização em Ciências e Tecnologias do Ambiente

Pós-Graduação em Turismo da Natureza
Licenciatura em Biologia Vegetal Aplicada
Mestre em Avaliação de Impacte Ambiental
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NOME

FORMAÇÃO A CADÉMICA

Á REA DE INTERVENÇÃO/ FATOR A MBIENTAL

Pós-Graduação em Sistemas de Informação Geográfica
João Albergaria
(Terralevis)

Licenciatura em Arqueologia

Património Cultural

Este EIA teve ainda a colaboração e a supervisão da equipa técnica da ALMINA, nas suas diferentes
especialidades.

1.5

Indicação do período de elaboração EIA

O período de elaboração do presente EIA decorreu ente novembro de 2019 e junho de 2020, num prazo
total de cerca de 7 meses.

1.6

Aspetos gerais da metodologia do EIA

1.6.1 Metodologia utilizada
Os trabalhos desenvolvidos para a elaboração do presente estudo incluíram, designadamente, as seguintes
fases (Figura 2):

Descrição dos
elementos de Projeto

Proposta de Medidas de
Minimização

Identificação e análise
de impactes
cumulativos

Recolha e análise de
informação bibliográfica
/cartográfica para cada
descritor ambiental

Avaliação de Impactes

Planos de
Monitorização e de
Gestão Ambiental

Análise e compilação de
normativos legais

Caracterização da
Situação de Referência

Identificação de lacunas
de conhecimento

Pedido de informação a
entidades

Trabalhos de campo por
especialistas

Relatório Síntese,
Resumo Não Técnico

Elaboração de cartografia com escala adequada à análise de cada
descritor

FIGURA 2 – ETAPAS
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Identificação e descrição dos elementos do projeto da instalação da ALMINA com base nas
memórias descritivas e peças desenhadas dos Projetos de Execução. Identificação das
ações/componentes passíveis de gerar efeitos (positivos ou negativos) nos vários descritores
ambientais considerados no EIA;
2. Recolha e análise de informação bibliográfica e cartográfica relevante para o desenvolvimento
dos descritores ambientais;
3. Análise e compilação de normativos legais aplicáveis;
4. Pedido de informação a entidades com competências da área de intervenção do projeto e/ou
detentoras de informação relevante para o EIA;
5. Prospeção e recolha de informação na área prevista para a instalação da ALMINA, respetivos
projetos associados e envolvente, através de visitas de campo realizadas por toda a equipa
técnica;
6. Caracterização da Situação de Referência (situação atual) relativamente aos vários descritores
ambientais, com base no know-how dos especialistas, da informação bibliográfica recolhida e dos
trabalhos de campo realizados;
7. Avaliação de impactes positivos e negativos sobre os vários descritores ambientais, decorrentes
das fases de construção/exploração/desativação da ALMINA. Esta avaliação foi feita com base na
aplicação de critérios de avaliação adiante descritos;
8. Proposta/definição de medidas de minimização sobre os impactes negativos anteriormente
avaliados e potenciação dos impactes positivos expectáveis;
9. Identificação e análise de impactes cumulativos do projeto;
10. Proposta de Planos de Monitorização e de Planos de Gestão Ambiental;
11. Identificação de lacunas de conhecimento.
1.

A preparação de cartografia de apoio, com escala adequada a cada descritor ou âmbito de análise,
acompanhou várias das etapas acima referidas. Adicionalmente, toda a informação com significado espacial
relevante foi tratada com recurso a um Sistema de Informação Geográfica (SIG), de forma a suportar a sua
boa compreensão, respetiva análise e avaliação.
Para cada descritor ambiental foram adotadas diferentes áreas de es tudo, adequadas à análise efetuada.
A referência às diferentes áreas de estudo utilizadas encontra-se indicada em cada capítulo
(correspondente a cada descritor analisado), sendo a mesma apresentada, sempre que aplicável, nas
correspondentes peças desenhadas.

1.6.2 Estrutura geral do EIA
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
quatro volumes distintos:
−
−
−
−

Resumo Não Técnico (RNT);
Relatório Síntese (RS);
Peças Desenhadas;
Anexos.

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, constando os elementos a incluir no EIA da Portaria n.º
399/2015, de 5 de novembro e os elementos constantes no Documento Orientador “Normas Técnicas para
a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de
Execução” – Documento n.º 01/2016/GPF (Dezembro 2015).
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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 respetivo índice.
Introdução;
Antecedentes;
Enquadramento, justificação e objetivos do projeto;
Descrição do projeto;
Caracterização do estado atual do ambiente (ou do ambiente afetado);
Identificação e avaliação de impactes a nível local e regional, diretos e indiretos, bem como os
respetivos impactes cumulativos;
7. Análise de risco;
8. Medidas de mitigação
9. Monitorização;
10. Lacunas técnicas ou de conhecimento;
11. Conclusões;
12. Referências bibliográficas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O RNT, apresentado em separado, contém algumas figuras e fotografias ilustrativas necessárias à boa
perceção geral do projeto 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 respetivo 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). O RNT será o documento de suporte à participação
pública, pelo que transcreverá de forma sumária e em linguagem não técnica as informações mais
relevantes contidas no Relatório Síntese.

1.7 Enquadramento Legal do EIA e Regimes Jurídicos aplicáveis
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 19/2014, de
14 de abril. A AIA encontra-se consagrada, enquanto princípio, nos Art. os 14.º e 18.º da Lei de Bases do
Ambiente. Constitui, pois, uma forma privilegiada de promover o desenvolvimento sustentável, pela gestão
equilibrada dos recursos naturais, assegurando a proteção da qualidade do ambiente e, assim, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida do Homem.
O atual regime jurídico de AIA encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos
e privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985). Este
diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 28 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de
agosto e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, este último que o republica.
O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, reflete os compromissos assumidos pelo Governo
Português no quadro da Convenção sobre Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto
Transfronteiriço (Convenção de Espoo), aprovada pelo Decreto n.º 59/99, de 17 de dezembro.
A grande alteração, entre outras efetuadas, pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, é a
integração dos fatores recentemente integrados no elenco de descritores suscetíveis de avaliação em sede
de avaliação ambiental, nomeadamente as “Alterações climáticas”, a “Saúde Humana”, e os “Riscos”.
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O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro é regulamentado pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro, que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer os procedimentos
previstos no regime jurídico de AIA.
O projeto em estudo enquadra-se no Art.º 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) e no n.º 4 do mesmo artigo,
alínea a), por ser considerado uma alteração substancial da instalação (alteração corresponde aos limiares
fixados no Anexo II), na redação atual do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. Nos seus Anexos I
e II são referidos os projetos sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, incluindo-se o
projeto “Atualização das capacidades instaladas” nas condições definidas no Anexo I, n.º 9 e no Anexo II,
n.º 2, alínea b) e e).

QUADRO 4 – ENQUADRAMENTO

DOS PROJETOS NO REGIME JURÍDICO DE

AIA

Art.º 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i)
Art.º 1.º, n.º 4, alínea a)
Anexo I, n.º 9:
ENQUADRAMENTO
NO REGIME
JURÍDICO DE AIA

“9 – Instalações destinadas à incineração (D10), valorização energética (R1), tratamento físico-químico
(D9) ou aterro de resíduos perigosos (D1).”
“21 – Qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no presente anexo, se tal alteração ou
ampliação, em si mesma, corresponde aos limiares estabelecidos no presente anexo”
Anexo II, n.º 2 (Indústria extrativa), alínea:
b) Extração subterrânea – AIA obrigatório para Pedreiras, minas ≥15 ha ou ≥200.000 t/ano.
e) Instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de hulha, petróleo, gás natural,
minérios e xistos betuminosos - AIA obrigatório para Pedreiras, minas ≥10 ha ou ≥200.000 t/ano.

Esta instalação encontra-se ainda abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que tem por
objetivo a Prevenção e o Controlo Integrados da Poluição (PCIP), proveniente de certas atividades e o
estabelecimento de medidas destinadas a evitar ou, quando tal não for possível, a reduzir as emissões
dessas atividades 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 proteção do ambiente no seu todo. Para tal, todas as
instalações nas quais sejam desenvolvidas uma ou mais atividades constantes do anexo I do referido
Decreto-Lei, estão sujeitas à obtenção da Licença Ambiental.
De acordo com a LA n.º 63/0.1/2015, de 20 de maio, a ALMINA – Minas do Alentejo, S.A. enquadra-se no
Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto no ponto 5 – Gestão de Resíduos, nomeadamente
nos pontos 5.7 (“Resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento e armazenagem de recursos
minerais, bem como da exploração de pedreiras, nos termos previstos nos números anteriores, e em
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e no Decreto-Lei n.º 10/2010,
de 4 de fevereiro.”). Sendo a ALMINA abrangida pelo regime PCIP importa também referir que o presente
procedimento de AIA decorre em simultâneo com o pedido de alteração da LA e alteração do sistema da
indústria responsável (licenciamento industrial).
Foram ainda considerados com elevada relevância os seguintes diplomas afetos diretamente à atividade da
ALMINA:
−

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007,
de 12 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico de Pesquisa e Exploração de Massas Minerais
(rochas e ocorrências minerais não qualificadas legalmente como depósito mineral);
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−

−

Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de
fevereiro, que 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 Diretiva
n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março, relativa à gestão dos
resíduos das indústrias extrativas.
Decreto-Lei nº 73/2015 de 11 de maio, referente ao Sistema da Indústria Responsável (SIR);

1.8 Envolvimento da ALMINA com a Comunidade e Partes interessadas
Nos últimos anos a sociedade portuguesa tem vindo a assistir, e em boa hora, a uma progressiva consciência
da necessidade de sustentabilidade ambiental e social por parte de todos os seus atores.
Nesse processo a indústria tem sido particularmente instada a melhorar, não só a sua performance nesse
capítulo, mas essencialmente a assumir uma postura de transparência face á comunidade.
A ALMINA, tem vindo a trabalhar afincadamente na melhoria contínua da sua performance ambiental e a
integrar uma perspetiva de sustentabilidade em toda a sua ação. Neste contexto a relação com a sociedade
civil e as partes interessadas assume-se naturalmente como um eixo fundamental a que urge dar resposta
às preocupações e anseios legítimos destas.
Assim decidiu a empresa constituir um Fórum de relação com a comunidade denominada de Comissão de
Acompanhamento Ambiental (CAA) onde, num clima de total de transparência são discutidos todos os
aspetos relacionados com a sua atividade que interagem com o ambiente e com a comunidade. Nesse
fórum privilegiado de trabalho a empresa poderá perceber melhor os fatores que são mais relevantes para
as partes interessadas tal como dá a conhecer os processos em que se encontra envolvida para a melhoria
continua que é um dos aspetos fundamentais da sua cultura.
Os representantes da CAA provêm de diversos níveis institucionais e da sociedade civil, sendo a sua
constituição aberta e definida pela própria Comissão. A CAA é coordenada pelo Professor José Manuel
Palma. À data a CAA é constituída pelas entidades referidas no Quadro 5.

Q UADRO 5 – CONSTITUIÇÃ O

DA

CAA

ENTIDADES
Agrupamento de Escolas de Aljustrel
ALMINA- Minas do Alentejo
ARH-Alentejo
ARS-Alentejo
Assembleia Municipal/ Comissão Permanente da Assembleia Municipal
de Ambiente e Saúde de Aljustrel
Associação de Beneficiários do Roxo
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel
Câmara Municipal de Aljustrel
CCDR-Alentejo
Centro de Saúde de Aljustrel
Instituto Politécnico de Beja
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ENTIDADES
Agrupamento de Escolas de Aljustrel
SEPNA- Destacamento Territorial de Aljustrel
União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

Este Fórum de relação com a comunidade (CAA) encontra-se na sua fase inicial, podendo ser reavaliado em
função dos resultados que vierem a ser obtidos com o seu funcionamento.
O desenvolvimento da comunidade onde a ALMINA está inserida tem sido uma preocupação da empresa,
no âmbito da sua politica de responsabilidade social, que se manifesta de diversas formas: investimento
em infraestruturas que colmatam as necessidades latentes, os quais são consubstanciados em donativos,
patrocínios e apoios a entidades do Concelho nas mais variadas vertentes.

QUADRO 6 – PROTOC OL OS

DESPORT
O

HUMANITÁRIA/SAÚDE

PATRIMÓNIO

ENTIDADES

COM ENTIDADES DA COMUNIDADE E PARTES INTERESSA DA S
PROJETOS

M ONTANTE

Doação de Prédios " Bairro Algares/Plano"

365 000,00 €

Direito de Superfície - CEGMA

504 000,00 €

Direito de Superfície - CEGMA

480 000,00 €

Direito de Superfície - Malacate Vipasca

400 000,00 €

Direito de Superfície - Reabilitação dos
Bairros Val D'Oca/Algares/Plano

353 000,00 €

Direito Superfície - Reabilitação da Zona de
São João

197 000,00 €

Direito de Superfície - Zona da
Estação/Expansão da Ciclovia Urbana de
Aljustrel

33 000,00 €

Direito de Superfície - Parque Mineiro

365 000,00 €

Direito de Superfície - Centro Mineiro

205 000,00 €

Direito de Superfície - Zona do Chapéu de
Ferro "Passadiços"

1 125 000,00 €

EDP/Câmara Municipal
de Aljustrel

Execução, Fornecimento e Montagem Linha
de Alta Tensão a 60Kv, entre Ferreira do
Alentejo e Aljustrel

3 445 648,00 €

ULSBA - Centro Saúde
de Aljustrel

Aquisição de Equipamento de "RX".

80 000,00 €

Câmara Municipal de
Aljustrel

Aquisição de uma Ambulância
Bombeiros Voluntários
de Aljustrel

União de Freguesias de
Aljustrel e Rio de
Moinhos

7 472 648,00 €

45 000,00 €

Aquisição de uma Viatura Ligeira de
Transporte de Doentes

35000,00 €

Caminhada "ALMINA" - Stª Bárbara

6 000,00 €
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EDUCAÇÃO/RELIGIOSAS/SOCIAL
RECREATIVAS

Alvorada Futebol Clube
(Ervidel)

Patrocínio Época Desportiva

1 500,00 €

BASS - DREAM - Clube
de Pesca Desportiva

Patrocínio Época Desportiva

1 200,00 €

Grupo Desportivo
Messejanense

Patrocínio Época Desportiva

1 500,00 €

Negrilhos Futebol Clube

Patrocínio Época Desportiva

1 500,00 €

Sport Clube Mineiro
Aljustrelense

Patrocínio Época Desportiva nas diversas
modalidades (Futebol, Hóquei e Patinagem)
aquisição de uma carrinha para os atletas.

90 000,00 €

Câmara Municipal de
Aljustrel

Apoio Ação Escolar - Padrinhos de Leitura

2 000,00 €

Agrupamento de Escolas
de Aljustrel

Atividades Escolares e Visitas

9 000,00 €

Aquisição de 1 viatura para transporte dos
utentes

32 000,00 €

Santa Casa da
Misericórdia de Aljustrel

Material Informático e sistema de
climatização de refeitório

20 000,00 €

Construção de uma Sala de Berçário

30 000, 00 €

Confraria de Nossa
Senhora do Castelo

Festas em Honra de Nossa Srª do Castelo"

2 000,00 €

Paróquia de São
Salvador - Aljustrel

Atividades da Paróquia

5 000,00 €

CRIRA - Centro
Republicano I. R.
Aljustrelense

Publicidade e aquisição de equipamentos
para as diversas secções.

10 000,00 €

SMIRA - Sociedade
Musical de Inst. e
Recreio de Aljustrel

Aquisição de fardamento e instrumentos.

100 000,00 €

24 000,00 €
14 000,00 €
7 858 348,00 €

Para além de proporcionar regularmente estágios a estudantes de diferentes áreas e níveis académicos, a
ALMINA tem ainda apoiado Universidades e outras Instituições, no desenvolvimento de novos estudos e
projetos com interesse para a indústria mineira e não só, donde se destaca:
LNEG - Comunidades Energéticas Mineiras
O objetivo é estudar cenários realistas de investimentos para produção de energia renovável no contexto
de “comunidades energéticas mineiras”, tirando partido da sinergia como Parque Habitacional,
socialmente associado a uma camada da população com carência de meios para ceder aos bens da energia
(aquecimento e arrefecimento) localmente muito próximo do Complexo Industrial Mineiro, normalmente
um consumidor de energia de dimensão considerável.
FEUP – PROJETO ERA-MIN: METAMORPHOSIS OF TAILINGS AND MINING IN A CHANGING CLIMATE
Este projeto visa essencialmente a construção de um modelo de simulação conceptual para consumo em
serviços utilidade, numa instalação de mineração operacional e real, incluindo toda a reciclagem e tendo
como entrada vários parâmetros técnicos e climáticos.
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CLUSTER MINERALS – Projeto MINPROM – Projeto de I&DT Empresas em Copromoção
Este projeto visa a utilização de abordagens modernas para interpelar problemas tradicionais em prospeção
e pesquisa mineral, daqui emergindo implicações quanto à redefinição das províncias metalogenéticas
nacionais e à reavaliação do respetivo potencial económico.
CCDR – Alentejo – Projeto MIREU- Mining and Metallurgy Regions of EU
O projeto MIREU reúne regiões europeias de mineração e metalurgia, com o objetivo de trabalhar em rede
e partilhar as suas experiências e conhecimentos para ajudar a ultrapassar os desafios associados à indústria
extrativa. Portugal é representado pela CCDR-Alentejo.
A ALMINA, convidada pela CCDR-Alentejo, participou na edição MIREU que se realizou em junho de 2019
em Bruxelas, onde apresentou o exemplo da constituição da Comissão de Acompanhamento Ambiental
(CAA) como um fórum de partilha entre a indústria mineira e as partes interessadas.
A sustentabilidade é, cada vez mais, entendida como um imperativo transversa l às organizações,
independentemente da sua natureza.
A responsabilidade social deve ser considerada um investimento a longo prazo, que permitirá a obtenção
de ganhos para a empresa ao nível interno e externo.

FIGURA 3 – EXEMPLOS

DE PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PROMOVIDOS PELA

ALMINA

O contexto extraordinário da pandemia provocada pelo novo coronavírus, causador da doença COVID -19,
exige da sociedade civil um empenho sem precedentes. Na vertente atual de segurança relacionada com a
pandemia, não podia também a ALMINA deixar de tentar contribuir para o reforço da perceção de controle
da população do concelho de Aljustrel, doando, entre outras ações de responsabilidade social, 9 000
máscaras e equipamento de proteção individual a diversas entidades.
Assim, além das medidas internas implementadas, a ALMINA adotou algumas iniciativas de
Responsabilidade Social, nomeadamente:
•
•
•
•

Doação de 9 000 máscaras sociais reutilizáveis/laváveis para toda a população do concelho de
Aljustrel.
Fornecimento de diversos EPI’s de apoio ao combate do COVID a diversas entidades, tais como:
Hospital Distrital de Beja, Unidade de Hemodiálise de Beja, Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel, e outras entidades locais.
Oferta à Câmara Municipal de Aljustrel de 20 cabazes alimentares, que foram distribuídos através
da Loja Social, às famílias em situação mais carenciada.
Distribuição de vouchers aos trabalhadores da empresa, para utilizarem no comércio local e assim
apoiar e dinamizar a economia local.
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2 Antecedentes
2.1 Antecedentes do procedimento de AIA
2.1.1 Resumo dos principais aspetos da avaliação ambiental de planos e programas, com
incidência na área de implantação do projeto ou nos quais este esteja enquadrado e
da forma como foram considerados no EIA
A avaliação ambiental teve em conta os Instrumentos de Gestão Territorial que incidem sobre a área de
estudo, os quais se encontram devidamente analisados no descritor “Ordenamento do Território”.

2.1.2 Resumo dos principais aspetos da definição de âmbito e da forma como foram
considerados no EIA
A definição do âmbito do EIA é de particular importância para assegurar um correto 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 suscetíveis de virem a ser afetados, imediatamente ou, a prazo, durante as fases
de construção, exploração e desativação dos projetos associados à atualização das capacidades instaladas
da ALMINA.
Tendo em conta o tipo de projeto em causa e a sua localização, foram selecionados os seguintes descritores
ambientais de análise, para a caracterização do ambiente afetado pelo projeto.
−

−

−

−

−

−

Clima: apesar de corresponder a um descritor não influenciável pela natureza do projeto, 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 média
relevância, dada a área ocupada pelos projetos e o tipo de atividade 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 relevante, tendo em
consideração área ocupada pelos projetos, as terras de empréstimo necessárias e o tipo de
atividade desenvolvida;
Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais: considerado um descritor relevante essencialmente
pela suscetibilidade à poluição destes recursos, bem como tendo em conta que dois projetos irão
interferir diretamente com as águas superficiais e, indiretamente com as águas subterrâneas.
Sistemas Ecológicos: dada a proximidade a zonas classificadas com particular interesse
protecionista 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 Cultural: considerado um descritor de análise relevante dada existência de sítios
arqueológicos na área de regolfo das albufeiras na área de intervenção;
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−

−

−

−
−
−
−

−

Socio Economia: considerado um descritor relevante para o projeto, dados os impactes positivos
expectáveis em todas as fases do projeto. Será caracterizado a um nível essencialmente regional,
tendo por base informação disponibilizada 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 projeto,
tendo em conta a existência de estruturas construídas no local de implantação dos projetos e o
facto dos mesmos se localizarem 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 "recetores sensíveis", assegurando-se, recomendações de carácter geral
em particular para a fase de funcionamento, dada a emissão de ruído associada ao funcionamento
de máquinas e equipamentos;
Qualidade do Ar: assume uma importância considerável, tendo em conta a proximidade de
recetores sensíveis;
Resíduos: Considerado um descritor importante dado o volume considerável de resíduos
produzidos sobretudo durante a fase de exploração do projeto;
Análise de Risco: Considerado um descritor importante, tendo em consideração os riscos
potenciais decorrentes da atividade da ALMINA;
Saúde Humana: Considerado um descritor de importância considerável tendo em conta os
potenciais impactes na saúde humana derivados da atividade da ALMINA, tanto nos seus
trabalhadores como na população da região;
Alterações Climáticas: Sendo este fator ambiental um fator emergente na sociedade considerouse importante efetuar uma avaliação nesta vertente, tendo em conta os potenciais impactes da
atividade da empresa na mitigação e adaptação às Alterações Climáticas, bem como os riscos do
projeto face a estas alterações considerando as previsões de mudanças para a região onde se insere
a ALMINA.

2.1.3 Anteriores procedimentos de AIA a que o projeto ou alguma das suas componentes
foram sujeitos
A ALMINA elaborou um EIA anterior relativo ao “Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC”
(Aljustrel)”. O Projeto de Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC” (1ª e 2ª fase) foi submetido a AIA
em fase de Projeto de Execução, sendo a autoridade coordenadora de licenciamento a DGEG. O período de
elaboração deste EIA decorreu entre abril de 2010 e fevereiro de 2011, num prazo total de 10 meses, tendo
existido uma fase associada ao pedido de Proposta de Definição do Âmbito (PDA) que decorreu entre
dezembro de 2009 e janeiro de 2010.
No seguimento deste EIA foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Alteamento da Instalação
de Resíduos ”BE-BAC” Aljustrel com decisão Favorável Condicionada a 16 de março de 2012, sendo
composta por:
−
−
−
−

Condicionantes da DIA;
Elementos a entregar;
Condições para licenciamento ou autorização do projeto - Medidas de minimização para as Fases:
Prévia à Exploração, de Exploração e de Desativação;
Programa de acompanhamento e Gestão Ambiental;
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−
−

−
−
−
−

Projeto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP);
Programas de Monitorização (Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos,
Descarga de água residual industrial tratada, Estado ecológico da linha de água recetora do
efluente, Bivalves, Geologia e Geomorfologia e Qualidade do Ar);
Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades
consultadas;
Resumo do resultado da consulta pública;
Razões de facto e de direito que justificam a decisão.
Posteriormente, foi emitida a LA n.º 63/0.1/2015, com data de 20 de maio de 2015.

De acordo com o previsto na DIA a ALMINA envia para a autoridade de AIA os resultados da monitorização
efetuada no âmbito da referida DIA. Para cumprimento do exposto no n.º 2 do artigo 27º do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a ALMINA realizou a auditoria Pós- Avaliação de AIA, referente à fase de
exploração, onde se procedeu à verificação da implementação das condições impostas na projeto
Alteamento da Instalação de Resíduos "BE-BAC" (1ª e 2ª fase). Este relatório apresenta-se no Anexo XI.
Em julho de 2019 a ALMINA submeteu o EIA “Atualização/retificação da capacidade instalada da ALMINA”
de toda a instalação.
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a Comissão de Avaliação (CA) efetuou
a apreciação técnica identificando algumas lacunas e incongruências, o que em novembro de 2019
determinou o indeferimento liminar do processo.
O EIA foi reformulado incluindo informação mais detalhada e atualizada sobre o projeto e os elementos
identificados como lacunas foram integrados no presente EIA, designado como “Atualização das
capacidades instaladas da ALMINA”.

2.1.4 Outros aspetos relevantes para a elaboração do EIA
Não existem outros aspetos relevantes para a elaboração do EIA.

2.2 Antecedentes do projeto
2.2.1 Descrição das soluções alternativas razoáveis estudadas
A descrição das soluções alternativas razoáveis estudadas incluindo a ausência de intervenção, tiveram em
conta a localização e as exigências no domínio da utilização dos recursos naturais e razões da escolha em
função, nomeadamente:
−
−
−
−
−

Das fases de construção, exploração e desativação;
Da natureza da atividade;
Da extensão da atividade;
Das fontes de emissão;
Das características do local.
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2.2.2 Identificação dos principais fundamentos para rejeição/seleção das alternativas de
projeto, acompanhada de cartografia ou de representação geoespacial adequada
Não foram selecionadas alternativas do projeto, quer no que diz respeito à localização, quer no que diz
respeito a alternativas do ponto de vista tecnológico.
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3 Enquadramento, justificação e objetivos do
projeto
3.1 Justificação da necessidade do projeto
Neste subcapítulo apresenta-se a justificação ou interesse do projeto, nomeadamente a fundamentação
para a dimensão, tecnologia, localização e características do mesmo.
A oportunidade deste Estudo de Impacte Ambiental (EIA), surge em primeiro lugar tendo em vista dar
resposta à necessidade de atualizar os valores das capacidades instaladas constantes quer na Licença
Ambiental, quer no Título de Exploração Industrial (Licenciamento Industrial), de forma a resolver a
incongruência existente em ambos os documentos.
Em segundo lugar, tendo em conta que aquando da retoma do projeto de Aljustrel (ano de 2006) a empresa
foi dispensada de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), aproveitar a oportunidade para uma abordagem
global de todo o Complexo Mineiro e todas as suas atividades e layouts à data. Assim, este EIA reflete todas
as evoluções/ reestruturações e alterações processuais entretanto ocorridas, tendo como objetivo quer a
melhoria da eficiência no aproveitamento dos recursos, quer na integração global das atividades
promovendo a economia circular.
Neste EIA, consideraram-se ainda dois projetos a executar:
−
−

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”;
Alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI).

3.1.1 Investimento
Nesta etapa da empresa (2009-2019) a ALMINA já investiu mais de 338 Milhões de euros.
Para os projetos a executar, o montante de investimento previsto é de:
−
−

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” (3.ª fase) – 5 Milhões de Euros;
Alteamento da BAI – 0,5 Milhões de Euros.

3.2 Objetivos dos projetos a executar e das suas principais componentes
Neste capítulo descrevem-se os Projetos que se encontram em fase de “Projeto de Execução”,
nomeadamente:
−
−

Alteamento da instalação de Resíduos “BE-BAC” - 3ª Fase;
Alteamento da Barragem de Água Industrial.

3.2.1 Alteamento da Instalação de Resíduos ”BE-BAC” – 3.ª Fase
A instalação de resíduos ”BE-BAC” tem como finalidade receber os rejeitados produzidos no tratamento do
minério efetuado na Lavaria, e todos os efluentes industriais potencialmente contaminados gerados em
todo o complexo industrial. É constituída por um corpo principal com desenvolvimento de 780 m e uma
sequência de diques de menor desenvolvimento, sempre em aterro zonado à cota 169 m.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 42 de 620
Junho 2020

FIGURA 4 – LOCALIZAÇÃO

DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

”BE-BAC”

Estando a capacidade de armazenamento da instalação de resíduos próxima de se esgotar, entendeu a
ALMINA estudar a possibilidade de aumentar esta capacidade através do seu alteamento.
A designação “BE-BAC” deriva do facto da atual instalação de resíduos ser resultado da união de duas
barragens anteriores: Barragens de Estéreis (BE) que recebia os produtos resultantes do processo de
extração mineira e a Barragem de Águas Claras (BAC) que servia de depósito de água industrial necessária
ao processo. Atualmente a Instalação de Resíduos “BE-BAC” ocupa sensivelmente o espaço correspondente
ao somatório dos espaços que eram anteriormente preenchidos pelas barragens acima citadas,
encontrando-se o corpo do aterro que as separava submerso.
A ALMINA além da exploração que tem vindo a desenvolver, está continuamente a apostar na prospeção e
sondagens para conhecimento mais pormenorizado das suas reservas. Tendo em conta as reservas de
minério conhecidas perspetiva-se uma laboração de aproximadamente 9 anos, o que justifica a necessidade
de aumento da capacidade de armazenamento da instalação de resíduos “BE-BAC”. Com o 2º alteamento
da instalação de resíduos “BE-BAC” a cota de coroamento da infraestrutura irá subir 11 m.
No quadro abaixo apresentam-se os dados atuais e após o 2º alteamento, nomeadamente no que se refere
a cota de coroamento, Nível Pleno de Armazenamento (NPA), Nível Máximo de Exploração (NME) e
quantidade máxima de armazenamento.
QUADRO 7 – PRINCIPAIS

PARÂMETROS ATUAIS E FUTUROS DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

DESIGNAÇÃO

VALORES ATUAIS

APÓS O 2.º ALTEAMENTO

Cota de coroamento (m)

169,00

180,00

NPA (m)

166,80

178,90

NME (m)

166,10

178,20

ÁREA (m2)

1.066.667

1.471.360
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QUADRO 8 – CAPACIDADE

DE ARMAZENAMENTO ATUAL E FUTURA DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

DESIGNAÇÃO

VALOR ATUAL (LA)

APÓS O 2.º ALTEAMENTO

Capacidade de armazenamento (Ton)

16.000.000 (*)

45.900.000

”BE-BAC”

(*) Na LA em vigor consta uma capacidade instalada de deposição de resíduos na “BE-BAC” de 16 000 000 ton. Esta capacidade,
por lapso, foi considerada em unidades de peso (toneladas) quando deveria ter sido considerada em unidades de volume (metros
cúbicos), ou seja 16 000 000 m 3.

Em dezembro de 2019 estavam depositados 17.479.877 ton de rejeitados na instalação de resíduos “BE BAC”.
Do acompanhamento de todos os inclinómetros instalados, pode-se constatar que os mesmos mostram a
estabilização, por outras palavras, não apresentam evolução significativa. Registam-se ligeiras oscilações,
de ordem submilimétricas/milimétricas, que se relacionam, regra geral, com o erro/repetibilidade
intrínseco ao equipamento de leitura. Contudo, atendendo aos gráficos cumulativos, alguns troços parecem
mostrar uma deformação permanente, embora de muito pequena magnitude (+/- 3 mm). Trata-se de um
comportamento típico de ajuste com o tempo do aterro, que de forma alguma coloca em causa a
estabilidade da própria estrutura, no que diz respeito a este parâmetro de observação.

3.2.1.1 Estudo Hidrológico
A bacia hidrográfica da instalação de resíduos “BE-BAC” é parte integrante da bacia hidrográfica do
barranco dos Confeitos, afluente da Ribeira do Roxo, integrantes da bacia hidrográfica do Rio Sado. Es ta
bacia tem a particularidade de ser em terreno na sua grande maioria natural, em que a alteração efetuada
pela ação do Homem é diminuta, com aglomerados rurais ou aglomerados urbanos de pequena dimensão.
Para marcação dos limites da bacia recorreu-se à carta militar, à escala 1/25 000, onde se procurou traçar
a bacia hidrográfica não só em função da pendente natural do terreno, mas também em função da
inclinação de alguns arruamentos e estradas que possam drenar para a bacia. A Figura 5 pretende ilustrar
a bacia hidrográfica em estudo.
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FIGURA 5 – BACIA

HIDROGRÁFIC A DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

“BE-BAC”

No quadro seguinte apresentam-se as características da bacia hidrográfica da instalação de resíduos ”BEBAC” na secção de estudo.
QUADRO 9 – CARACTERÍSTICAS

DA BACIA HIDROGRÁFICA DA

“BE-BAC”

PARÂMETRO

UNIDADE

V ALOR

Comprimento da linha de água

m

3.554,97

Cota de nascente

m

236,00

Cota da secção em estudo

m

171,75

Inclinação da linha de água (função, da cota de nascente, da cota da secção em estudo e do
comprimento da linha de água. Neste caso parte da linha de água é a albufeira existente com plano
horizontal)

º

0,03

Área da bacia hidrográfica

m2

3.768.664,27

Perímetro da bacia

m

9.195,41

Cota máxima da bacia

m

243,00

Altitude média (cota média entre a secção em estudo e a cota máxima da bacia)

m

207,38

Tendo em conta a existência de uma vala perimetral de desvio de águas com interceção em duas linhas de
água, definiram-se 4 sub-bacias (ver figura anterior), cujas áreas são as seguintes:
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QUADRO 10 – Á REAS

DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICA DA

SUB-BACIA

“BE-BAC”

UNIDADE

V ALOR

%

Área da bacia da albufeira - BE-BAC

m2

1.471.359,07

39,04

Área da bacia vala Sul - VS

m2

586.256,84

16,56

Área da bacia vala do descarregador - VD

m2

201.672,35

5,35

Área da bacia vala existente - VE

m2

1.498.881,85

39,77

Área da bacia do acesso Norte - AN

m2

37.666,30

1,00

Cada uma das sub-bacias corresponde a:
−
−
−
−
−

BE-BAC – Área da albufeira da instalação de residios, sem afluências exteriores, apenas as águas
pluviais;
VS – Área de bacia das linhas de águas principais intercetadas pela vala Sul;
VD – Área de bacia das linhas de águas intercetadas pela vala de prolongamento do descarregador;
VE – Área de bacia que drena diretamente para a vala perimetral, desde o coroamento da instalação
até à topografia natural.
AN – Área de bacia das linhas de águas intercetadas pelo acesso Norte, cuja drenagem é
independente das restantes.

O coeficiente de escoamento ponderado tendo em conta o uso do solo e as respetivas áreas de implantação
conduziu a valores próximos de 0,50 correspondendo aproximadamente a áreas naturais, áreas urbanas de
baixa densidade e com prédios maioritariamente unifamiliares e a área urbanas mais densas e com prédios
multifamiliares, dispersos.
Relativamente ao coeficiente de Strikler da linha de água, neste caso uma vez que se trata de um rio natural
sem grande intervenção humana ou de limpeza de margens, no entanto não estando abandonadas, adotouse o valor de 40, correspondendo aproximadamente a terras em más condições; rios sobre calhaus.
O tempo médio estimado de concentração desta bacia hidrográfica é de aproximadamente 75 minutos.
Tendo em conta o Regulamento de Barragens o valor dos caudais a adotar é para um período de recorrência
de 1000 anos. Deste modo o caudal de cheia milenar adotado é de 24,9m 3/s e resulta da média dos caudais
calculados por métodos analíticos para a secção da BE-BAC.
O caudal de cheia milenar para cada uma das sub-bacias apresenta-se no quadro seguinte.
Q UADRO 11 – CAUDAL

DE CHEIA MILENAR DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFIC AS DA

“BE-BAC”

SUB-BACIA

%

CAUDAL

Área da bacia da albufeira - BE-BAC

-

13,08

Área da bacia vala Sul - VS

16,56

3,87

Área da bacia vala do descarregador - VD

5,35

1,33

Área da bacia vala existente - VE

39,77

9,90

Área da bacia do acesso Norte - AN

1,00

0,25
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O caudal de cheia milenar, uma vez que se trata de uma área sem linhas de água, sendo apenas as águas
pluviais que caem na albufeira foi calculado considerando a precipitação máxima milenar de 32mm/h, com
um coeficiente de escoamento de 1.
Os caudais calculados servirão para dimensionamento e verificação dos órgãos hidráulicos,
nomeadamente:
−
−

O dimensionamento do descarregador de cheia da instalação de resíduos ”BE-BAC”;
A verificação da capacidade de transporte da vala perimetral existente, com a contribuição das subbacias e após o descarregador de cheias todo o caudal de cheia milenar.

O caudal de cheia milenar calculado com métodos empíricos é de 25,3 m 3 /s e resulta da média dos caudais
calculados pelas Fórmulas de Loureiro e de Mockus para a secção da instalação de resíduos ”BE-BAC”.
Com o objetivo de não contaminar a linha de água a jusante, foi estabelecida como condição para o
dimensionamento do descarregador a sua não entrada em funcionamento até ao limite definido como
aceitável (cheia milenar). Esta condição será conjugada com a exploração da instalação cujos níveis
máximos permitir o encaixe da cheia milenar, evitando assim descarga para a linha de água. A ação da
descarga da instalação no curso de água a jusante constitui um forte impacte nos cursos de água a jusante.
Não obstante, o descarregador dever funcionar apenas em caso de emergência. Este descarregador de
cheias sem comportas ou outros equipamentos hidromecânicos não está sujeito às avarias que são comuns
em estruturas de conceção diferente. Refere-se que neste processo de descarga, não existe intervenção
humana.

3.2.1.2 Estudo Hidráulico
Após a determinação dos caudais de cheia que se consideram representativos da bacia e sub-bacias,
calcula-se o regime hidrodinâmico do escoamento nos órgãos alvo da intervenção.
O alteamento da instalação de resíduos ”BE-BAC” conduzirá à necessidade de construção de um novo
descarregador de cheias, a utilizar apenas numa situação de emergência. O descarregador de cheias fará a
descarga da água na vala perimetral existente, sendo por isso necessário fazer a sua verificação hidráulica.
O dimensionamento do canal descarregador de cheias a construir, foi efetuado de modo a garantir o
escoamento dos caudais de cheia, maximizando a capacidade de armazenamento da albufeira, sem
comprometer a folga para o coroamento do paramento da instalação resultante da subida da água em
situação de cheia.
Considerou-se no presente caso que a folga para o coroamento, em nível máximo de cheia, considerando
o topo do pavimento, seria de aproximadamente 1,0 m.
Tendo em conta que a elevação do coroamento da instalação em toda a sua extensão será uma construção
nova optou-se por, no caso da “BE-BAC”, construir um canal de descarga de grande largura/extensão no
coroamento, materializado pelo rebaixo do coroamento em cerca de 1,10 m.
O descarregador de cheias a construir apresenta as seguintes características geométricas:
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QUADRO 12 - CARACTERÍSTICA S

DO DESCARREGADOR DE CHEIAS A CONSTRUIR

DESCARREGADOR DE CHEIAS A CONSTRUIR NA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS ”BE-BAC”
Cota de soleira [m]

178,90

Largura do fundo do canal / comprimento no coroamento [m]

60,00

Largura do topo do canal / comprimento no coroamento [m]

100,00

FIGURA 6 – PLANTA

E CORTE/ALÇA DO DO CANAL E DO COROAMENTO DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

FIGURA 7 - CORTE

”BE-BAC”

DO DESCARREGADOR DE CHEIAS NO COROAMENTO DA INSTALAÇÃO
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Relativamente ao dimensionamento hidráulico do canal do descarregador de cheias, uma vez que se trata
de um canal em betão, adotou-se o valor de 80 para o coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler,
correspondendo aproximadamente a argamassa alisada e reboco ordinário. No canal revestido com pedra,
adotou-se o valor de 50, correspondendo aproximadamente a cursos de água regulares em leitos rugosos
no caso de valas não revestidas, adotou-se o valor de 40, correspondendo aproximadamente a terras em
más condições.
Os resultados de dimensionamento em função do referido anteriormente revelam que no início do canal
descarregador, verifica-se uma velocidade de escoamento inferior a 3,0m/s. Admite-se como aceitável esta
velocidade, para canais de betão armado, não sendo motivo para erosão excessiva do betão provocada
pelo escoamento caudal de cheia. Na secção de descarga na vala a velocidade de escoamento é elevada,
com cerca, de 7,0m/s, no entanto admite-se como aceitável esta velocidade, uma vez que a descarga do
caudal de cheia, para um período de retorno de 1000 anos, para o qual o descarregador está dimensionado,
será muito esporádica, e não se prevê em situações normais de funcionamento da instalação de resíduos
que haja escoamento no descarregador de cheias.
As novas valas a construir bem como a vala perimetral existente têm como função efetuar o desvio das
linhas de água afluentes à BE-BAC, bem como conduzir todo o caudal milenar após a descarga do
descarregador de cheias.
A sua verificação é em tudo semelhante à efetuada para o canal em betão. Foi efetuada a verificação da
vazão das valas descritas a seguir:
−
−
−
−

Vala Sul: vala de desvio das linhas de águas principais, com caudal de 3,87 m3 /s;
Vala do Descarregador: vala de desvio das linhas de águas intercetadas pela vala de prolongamento
do descarregador e de descarga de cheia da albufeira, com caudal total de 1,33 m3 /s + 13,08 m3 /s;
Vala Existente: apresenta o caudal distribuído ao longo das suas secções de estudo, segundo as
áreas de influência. Tem um caudal total pela sua área de influência de 9,90 m3 /s;
Vala Existente reperfilada: Vala de desvio de todo o caudal de cheia com um total de 28,18 m3 /s.

Os resultados de dimensionamento em função do referido anteriormente revelam que a vala perimetral
existente a manter e a reperfilar tem capacidade de vazão dos caudais de cheia milenar das diferentes subbacias hidrográficas intercetadas. As velocidades de escoamento são elevadas tendo em conta o não
revestimento da vala perimetral, no entanto consideram-se aceitáveis, uma vez que a descarga do caudal
de cheia, para um período de retorno de 1000 anos, para o qual a vala foi verificada, será muito esporádica.
Os trabalhos de manutenção que são aconselhados efetuar consistem na regularização dos taludes e da
base da vala com preenchimento das zonas erodidas.
A construção do alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” será precedida dos seguintes trabalhos
preparatórios:
1.
2.
3.
4.

Reposicionamento do poço de infiltração;
Acesso e plataformas para reposicionamento de tubagens;
Prolongamento de vala perimetral e descarregador;
Reforço do paramento existente;

Posteriormente será realizado o seguinte:
−
−
−

Execução do alteamento da infraestrutura e portelas associadas;
Conclusão da nova instrumentação;
Revestimento vegetal de taludes.
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O alteamento do corpo da instalação até à cota +180 será efetuado com um procedimento idêntico ao
alteamento anterior, através da execução de um núcleo argiloso com uma membrana impermeável,
extensão do filtro e dreno existentes e aumento dos maciços estabilizadores. Para a inclinação dos taludes
dos novos aterros foi adotado 2:1 (H:V), valor que implica uma maior exigência nas características de
resistência ao corte dos aterros a realizar.
Os materiais a utilizar nos aterros serão provenientes das manchas de empréstimo B, D, E, F, G e H,
conforme indicado nas peças desenhadas do Projeto de Execução.

FIGURA 8 – PERFIL

TRANSVERSAL TIPO DA INSTALAÇÃO:

CONFIGURA ÇÃ O B

O alteamento estudado exige a criação de uma sequência de portelas que, em continuidade com o
alteamento dos corpos existentes, formarão um corpo com coroamento continuo com reduzida variação
de cota. Estas portelas são executadas em aterro zonado conforme apresentado nas peças desenhadas e
definido no conjunto das peças escritas. A sua altura é nula no arranque e chegada a zonas de escavação e
máxima na aproximação ao PK 4+100, ponto em que tem altura de aproximadamente 18 m, em curto
desenvolvimento.
Este é um aterro zonado de perfil simétrico com panos de inclinação 1V:2H tal como definido nas peças
desenhadas. Este perfil usa como barreira impermeável um núcleo de materiais com baixa permeabilidade,
não sendo necessário o recurso à tela bentonítica utilizada em zonas de alteamento.

3.2.1.3 Instrumentação e observação
No alteamento para a cota +168 (169) foi colocado o seguinte equipamento de observação da instalação
de resíduos:
−
−
−
−
−

−

16 marcas de nivelamento: doze no coroamento (MN1 a MN7, MN9, MN11, MN13, MN15 e MN16)
a montante e quatro na banqueta de jusante (MN8, MN10, MN12 e MN14);
pilares fixos (PF1 a PF5) nas vertentes e a jusante, respetivamente;
inclinómetros (I1 a I5) verticais, instalados no coroamento, e na banqueta a jusante;
2 extensómetros (E1 e E2) instalados na fundação e no corpo dos aterros, em furos executados a
partir do coroamento;
12 piezómetros hidráulicos (PH1 a PH12), oito na fundação e os restantes no maciço de jusante,
distribuídos por cinco perfis transversais, instalados em cinco furos emboquilhados no coroamento
e sete furos emboquilhados nas banquetas de jusante;
5 câmaras para medição de caudais.
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Para a 3.ª fase de alteamento, serão mantidos os 5 perfis transversais de controlo e adicionado um novo
para além disso serão instrumentados os taludes de escavação em torno da instalação. Será utilizada a
seguinte instrumentação:
Deverão ser mantidos os procedimentos de monitorização existentes, de acordo com o definido no projeto
do segundo alteamento. Assim, o plano de instrumentação e observação será o seguinte:
−
−

−

−
−

substituir as 16 marcas de nivelamento após a execução do alteamento e colocar trinta adicionais,
perfazendo um total de 46 marcas, de acordo com o desenho 198.1-GEO-PE-003;
confirmar a posição dos 5 pilares fixos existentes, que se encontram definidos como PF1, PF1.1,
PF2, PF3, PF4 e AUXLAV.1 no levantamento topográfico e colocar pilares fixos adicionais necessários de modo a perfazer o exposto no desenho 198.1-GEO-PE-003;
serão realizados 17 furos para colocação de piezómetros (15 para piezómetros de tubo aberto ou
tipo Casagrande e 2 para piezómetros sem fluxo (elétricos), a serem colocados às cotas definidas
nas peças desenhadas), 10 inclinómetros, 2 extensómetros e 3 sismógrafos triaxiais;
executar 6 câmaras de medição de caudal novas;
prolongar as 5 secções de controle de caudal existentes, reposicionando as câmaras de medição de
caudal junto ao pé do aterro de jusante.

Q UADRO 13 – PLANO

DE INSTRUM ENTAÇÃ O E OBSERVAÇÃO PROPOSTA PARA A INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

BAC” APÓS

O

”BE-

2.º ALTEAMENTO
FASES DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS ”BE-BAC”

EQUIPAMENTO INSTALADO

CONSTRUÇÃO

EXPLORAÇÃO

Após a instalação

Semestral

Inclinómetros

Mensal ou por cada 3 m de
subida do aterro

Trimestral

Extensómetros

-

Trimestral

Após a instalação, mensal

Trimestral

Câmara de medição de caudais

-

Trimestral

Escala limnimétrica

-

Registo

Diária

Diária

Inspeções visuais de rotina

Semanal

Mensal

Inspeções visuais de especialidade

Mensal

Anual

Marcas superficiais e de nivelamento

Piezómetros hidráulicos

Udómetro

Se, durante a fase de exploração, se verificar uma ocorrência excecional deverá, de imediato, ser efetuada
uma inspeção visual de carácter excecional.

3.2.1.4 Volumes de exploração da instalação de resíduos
O alteamento do NPA de 166,8 para 178,9 m resulta num aumento da capacidade de armazenamento na
ordem dos 11 milhões de m³. Este aumento de capacidade resulta numa capacidade total a rondar 27
milhões de m³, o que equivale a 45,9 milhões de toneladas.
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3.2.1.5 Volumes de solo de empréstimo
A implantação da nova instalação em zona de alteamento exige maiores volumes de terras, por oposição
às zonas de construção de novo corpo, dados os maiores diferencias de cota de coroamento e terreno
natural na primeira situação. Assim, em coerência com o cálculo apresentado em capítulo anterior
considerou-se uma configuração de secção em que os paramentos têm inclinação 1V:2H quando em
alteamento e de 1V:2,25H quando se trata de construção de novo corpo. Garante-se assim a maior
sustentabilidade económica e ambiental da instalação, perfazendo um volume total de 1.778.000 m³.
Os volumes necessários terão origem em manchas de empréstimo localizadas no interior das propriedades
da ALMINA e anteriormente estudadas pela Atkins em projeto de execução de 2010 e identificadas no
desenho 198.1-GEO-PE-002. Os materiais terão também origem na escavação para beneficiação de acesso
e execução de plataformas para reposição de tubagens, em qualquer dos casos estas deverão ser sondadas
para confirmar pressupostos de projeto conforme plano de prospeção apresentado em 198.1-GEO-PE-001.
Os materiais para construção do núcleo serão materiais silto argilosos provenientes da alteração dos xistos,
que aparecem de forma pouco substancial na parte mais superficial e, em maior espessura, em algumas
zonas das manchas B e D. Os materiais a utilizar nos maciços estabilizadores de montante são xistos muito
alterados a alterados e têm origem em horizontes subjacentes ao material utilizado para o núcleo acima
descrito. O maciço estabilizador de jusante cumpre-se com xistos alterados a pouco alterados, provenientes
das camadas inferiores das manchas B, E, F e H, garantindo sempre materiais com as características mínimas
expostas nas seções anteriores.
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FIGURA 9 – MANCHAS
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3.2.2 Alteamento da BAI
A atual Barragem de Água Industrial (BAI) resulta de sucessivas intervenções numa barragem construída
em 1870 com 7 m de altura. A localização da BAI na zona sul de Aljustrel, apresenta-se na figura seguinte.

FIGURA 10 – BACIA

HIDROGRÁFICA DA

BAI

O atual corpo da barragem tem um desenvolvimento de 295 m. O coroamento está à cota 172,80 m,
possuindo uma inclinação transversal de 2% para montante. De acordo com o levantamento topográfico, o
talude de montante tem inclinação variável entre 1,8H:1V e 2,0H:1V, enquanto o talude de jusante tem
inclinação variável entre 1,7H:1V e 2,0H:1,0V.
A construção de alteamento para aumento da capacidade de reserva da BAI tem em conta o necessário
abastecimento para a exploração mineira e acautela períodos de seca que se têm vindo a verificar, cada
vez mais frequentes.
O alteamento do coroamento que se propõe irá provocar a subida do NPA da cota 171,16 m (cota de soleira
do descarregador medida no levantamento topográfico de março de 2018) para a nova cota de NPA de
172,3 m, ou seja um aumento de 1,13 m do NPA.
Assim, o novo Nível Máximo de Cheia (NMC) é de 172,50 m e a nova cota de coroamento – 173,50 m.
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A monitorização do comportamento da BAI é efetuada através da medição do nível da albufeira, da medição
de pressões intersticiais através de piezómetros e da medição de caudais percolados através de
caudalímetros.
O número de equipamentos instalados, a sua distribuição e localização na estrutura, tem sido alvo de
sucessivas alterações desde 1990. Resumidamente, o sistema de instrumentação é constituído por:
−
−
−
−
−

7 piezómetros hidráulicos do tipo LNEC, instalados em 1990;
3 piezómetros hidráulicos instalados em 1999;
9 piezómetros hidráulicos do tipo LNEC, instalados em 2008;
7 piezómetros de ponteira porosa, instalados em 2008;
7 pontos de medição de volume de percolação.

De acordo com o no Relatório de Observação e Instrumentação “A Barragem de Água Industrial (BAI)
continua a apresentar um comportamento expectável. A análise das infiltrações evidencia um ligeiro
aumento generalizado dos caudais, comparativamente ao ano de 2018, o qual poderá estar relacionado
com a subida da cota da albufeira”.

3.2.2.1 Estudo Hidrológico
A bacia hidrográfica definida no açude da BAI é parte integrante da bacia hidrográfica da Ribeira da Água
Forte, afluente da Ribeira do Roxo, integrantes da bacia hidrográfica do Rio Sado.
A bacia hidrográfica no açude da BAI tem a particularidade de ser em terreno na sua grande maioria natural,
em que a alteração efetuada pela ação do Homem é diminuta, com aglomerados rurais ou aglomerados
urbanos de pequena dimensão.
Para marcação dos limites da bacia recorreu-se à carta militar, à escala 1:25.000, onde se procurou traçar
a bacia hidrográfica em função da pendente natural do terreno, mas também em função da inclinação de
alguns arruamentos e estradas que possam drenar para a bacia.
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FIGURA 11 – BACIA

HIDROGRÁFICA DA

BAI

No quadro seguinte apresentam-se as características da bacia hidrográfica da BAI na secção de estudo.
Q UADRO 14 – CARACTERÍSTICA S

DA BACIA HIDROGRÁFICA DA

BAI

PARÂMETRO

UNIDADE

V ALOR

Comprimento da linha de água

m

3.683,70

Cota de nascente

m

216,00

Cota da secção em estudo

m

172,30

Inclinação da linha de água (função, da cota de nascente, da cota da secção em estudo e do
comprimento da linha de água. Neste caso parte da linha de água é a albufeira existente com plano
horizontal)

º

0,01

Área da bacia hidrográfica

m2

5.999.457,74

Perímetro da bacia

m

13.146,00

Cota máxima da bacia

m

243,00

Altitude média (cota média entre a secção em estudo e a cota máxima da bacia)

m

207,65

O coeficiente de escoamento ponderado, tendo em conta o uso do solo e as respetivas áreas de
implantação conduziu a valores entre 0,50 correspondendo aproximadamente a áreas naturais, áreas
urbanas de baixa densidade e com prédios maioritariamente unifamiliares e a área urbanas mais densas e
com prédios multifamiliares, dispersos.
Relativamente ao coeficiente de Strikler da linha de água, neste caso uma vez que se trata de um rio natural
sem grande intervenção humana ou de limpeza de margens, no entanto não estando abandonadas, adotouse o valor de 40, correspondendo aproximadamente a terras em más condições, rios sobre calhaus.
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O tempo de concentração desta bacia hidrográfica médio estimado é de aproximadamente 90 minutos.
Tendo em conta o regulamento de barragens o valor dos caudais a adotar é para um período de recorrência
de 1.000 anos.
Deste modo o caudal de cheia milenar adotado calculado através da Fórmula racional é de 34,4 m 3 /s e
resulta da média dos caudais calculados por métodos analíticos para a secção da BAI.
O caudal de cheia milenar calculado com métodos empíricos é de 35,7 m3 /s e resulta da média dos caudais
calculados pelas Fórmulas de Loureiro e de Mockus para a secção da BAI.
Os caudais calculados servirão para dimensionamento e verificação dos órgãos hidráulicos, nomeadamente
o dimensionamento do descarregador de cheia da barragem BAI.
O dimensionamento do projeto- alteamento da BAI, teve em consideração os estudos hidrogeológicos da
construção original desta estrutura (nomeadamente no que diz respeito à falha da represa) bem como
análise dos relatórios de monitorização efetuada ao longo dos anos.

3.2.2.2 Estudo Hidráulico
Após a determinação dos caudais de cheia que se consideram representativos da bacia, calcula-se o regime
hidrodinâmico do escoamento nos órgãos alvo da intervenção.
O alteamento da BAI conduzirá à reformulação do descarregador de cheias existente que será alteado em
função da nova cota do coroamento.
O dimensionamento do descarregador de cheias existente, foi efetuado de modo a garantir o escoamento
dos caudais de cheia, maximizando a capacidade de armazenamento da albufeira, sem comprometer a
folga para o coroamento do paramento da barragem resultante da subida da água em situação de cheia.
Considerou-se no presente caso que a folga para o coroamento da barragem, em nível máximo de cheia,
considerando o topo do pavimento, seria de aproximadamente 1,0 m.

FIGURA 12 – TRABALHOS

DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃ O NO DESCARREGA DOR EXISTENTE

Tendo em conta a informação recebida de que o descarregador de cheia existente se encontraria
subdimensionado, serão efetuadas as seguintes intervenções:
−
−

Aumento do comprimento longitudinal da soleira descarregadora, de 10 para 210 m;
Alteamento da crista da soleira descarregadora e dos muros laterais;
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−

Demolição da soleira do canal de descarga, uma vez que a formação de uma bacia de
amortecimento da descarga prejudica o escoamento no canal.

Para otimização do espaço optou-se por no alteamento construir um descarregador de soleira delgada em
vez do descarregador existente de soleira descarregadora do tipo WES.

O descarregador de cheias de soleira, para ser de soleira delgada deve cumprir determinados requisitos
geométricos e hidráulicos, nomeadamente:
−
−
−

A espessura deve ser inferior a metade da carga hidráulica, (1/2H);
Não deve funcionar afogado;
A carga hidráulica na crista deve respeitar a condição 0,06 m < H > 0,60 m.

Cumprindo com os requisitos atrás mencionados o descarregador de cheias a construir apresenta as
seguintes características geométricas.
−
−
−

Cota da crista da soleira: 172,30 m
Espessura da crista descarregadora: em bisel com 0,05 m de espessura
Comprimento do coroamento do descarregador: 210,0 m

Para minimizar a área ocupada em planta o canal a construir será em chicana, aproveitando toda a largura
disponível no canal existente. O descarregador ocupará uma área de 26,60 m de comprimento por 5,15 m
de largura.

FIGURA 13 – DESCARREGADOR
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FIGURA 14 – CORTE

LONGITUDINAL DO CANAL

Os trabalhos de manutenção que se aconselham efetuar no canal existente são os seguintes:
−
−
−
−

Escarificação do betão solto e fissurado;
Tratamento de armaduras à vista ou que fiquem visíveis fruto da escarificação do betão;
Aplicação de argamassas de alta resistência à abrasão;
Alisamento final das paredes para diminuição da rugosidade.

3.2.2.3 Conceção e dimensionamento do corpo da barragem
A construção do projeto de alteamento será precedida de:
✓
✓
✓
✓

Reposicionamento da captação de água (AC2);
Reposionamento da tubagem que alimenta a BAI a partir do Roxo (AC1);
Reforço do paramento principal existente;
Construção do novo descarregador de cheias.

Posteriormente será realizado o seguinte:
−
−
−

Execução do alteamento da infraestrutura;
Conclusão da nova instrumentação;
Revestimento vegetal de taludes.

O alteamento do corpo da barragem até à cota 173,50 m será efetuado através de um aterro zonado, com
um crescimento para jusante, sendo mínima a intervenção no paramento de montante, tal como se ilustra
nas figuras seguintes.

FIGURA 15 – PERFIL
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FIGURA 16 – PERFIL

TRANSVERSAL

TIPO 2

O talude de montante será prolongado com uma inclinação 2H:1V. No coroamento, será mantida a largura
de 6 m e a inclinação transversal de 2% para montante. No talude de jusante será executado um
alargamento do maciço estabilizador em cerca de 4,5 m, uniformizando a inclinação do talude em 2H:1V.
Os trabalhos de execução do aterro deverão ser realizados de baixo para cima, por camadas devidamente
ligadas ao aterro existente, através de degraus, de forma a que a ligação do novo aterro ao aterro existente
seja feita por meio de endentamento. As dimensões do endentamento a realizar deverão ser definidas em
fase de obra, de forma a garantir uma boa ligação com o aterro existente.
Os trabalhos de execução do novo aterro iniciar-se-ão pela remoção do revestimento do paramento da
barragem e saneamento do terreno natural, aos quais se seguirá a execução do novo aterro. O
endentamento deverá ser executado à medida do avanço da colocação do aterro.
No contacto entre o atual paramento de jusante e o reforço será colocado um material com boa capacidade
drenante para recolha dos caudais percolados e sua ligação ao sistema de drenagem na base. Na zona
inferior do alargamento será efetuado um tapete drenante materializado por uma camada de brita
(material B) com uma espessura mínima de 20 cm, envolvida em geotêxtil.
Os materiais a utilizar nos aterros serão provenientes das manchas de empréstimo B, D, E, F, G e H conforme
indicado nas peças desenhadas do Projeto de Execução e na Figura 9.
O alteamento da barragem implica também alterações no núcleo. O sistema de impermeabilização será
prolongado até à cota 173,00 m através de uma tela bentonítica, selada em valas com uma mistura de
bentonite e 15% de cimento.
Na secção analisada, correspondente ao perfil em que a barragem tem a altura máxima, a subida do NPA
da cota 171,17 m para a cota 172,30 m gera um aumento de caudal percolado de 0,37 m 3 /dia/m para 0,41
m3 /dia/m. Em qualquer das situações analisadas, o caudal escoa na sua quase totalidade através do
filtro/dreno sendo reduzido o fluxo através da fundação.

3.2.2.4 Volumes de armazenamento na albufeira
Com o alteamento do NPA de 171,166 m para 172,3 m, consegue-se um aumento de capacidade de
reservatório na ordem dos 350.000 m3 , o que representa um aumento de 38% em relação à capacidade
atual estimada na ordem dos 900.000 m3 .
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3.2.2.5 Instrumentação e observação
Atualmente, o sistema de observação da BAI é constituído por 32 piezómetros instalados no corpo da
barragem e na fundação, 7 medidores de caudal percolado e uma escala limnimétrica para medição do
nível de água na albufeira. Naturalmente, o alteamento previsto neste projeto terá influência em alguns
desses instrumentos. Apesar disso, está previsto manter os cinco perfis transversais de cont rolo definidos
no Plano de Observação estabelecido.
Após a execução do alteamento serão colocadas 11 marcas de nivelamento, 9 delas no coroamento e 2 na
banqueta, conforme indicado nas peças desenhadas do Projeto de Execução. As caixas de acesso aos
piezómetros existentes deverão ser protegidas e prolongadas até à nova superfície. Nos casos em que tal
não seja possível ou nas situações em que os equipamentos sejam danificados, terão que ser substituídos
por equipamentos iguais ou equivalentes, colocados tão próximos quanto possível e à mesma
profundidade.
De forma idêntica, será necessário prolongar até à superfície as caixas de visita das valas drenantes onde
se encontram ligados os medidores de caudal. Não se prevê que seja necessário reposicionar os medidores
de caudal. Contudo, poderão ser necessárias medidas de proteção das valas drenantes durante a execução
dos aterros.
Os procedimentos de monitorização, definidos no Plano de Observação deverão ser mantidos,
designadamente no que respeita à frequência de observações e periodicidade das inspeções.

3.2.2.6 Volumes de solo de empréstimo
O volume total de terras necessário à implantação do alteamento em cerca de 1 m é de 11.200 m3 . Este
volume de terras terá origem nas manchas de empréstimo localizadas no interior da propriedade da
ALMINA e identificadas no desenho 198.1-GEO-PE-002_1-1-R03 do Projeto de Execução e na Figura 9.
Os materiais para construção do núcleo serão materiais silto argilosos provenientes da alteração dos xistos,
que aparecem de forma pouco substancial na parte mais superficial e, em maior espessura, em algumas
zonas das manchas B e D. Estima-se ser necessário um volume de 700 m3 para construção o núcleo.
Os maciços estabilizadores de montante e de jusante, embora com distinta pormenorização, são ambos
construídos com xistos muito alterados a pouco alterados, subjacentes nas manchas B, C e D, consoante
cumprimento das características exigidas no presente documento. O volume total necessário de material
para esta zona do perfil estima-se em 10.500 m3 .

3.3 Fundamentação para a dimensão, tecnologia e características adotadas
A dimensão, tecnologia e características adotadas nos projetos objeto de AIA, teve em consideração a mais
recente tecnologia de ponta existente.

3.4 Enquadramento do projeto face aos instrumentos de gestão territorial,
servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes
Os planos de ordenamento do território em vigor na área de estudo são os seguintes:
−

Instrumentos de Gestão de âmbito nacional:
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−

−

o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000);
o Plano Rodoviário Nacional (PRN);
o Plano Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT);
o Plano Nacional da Água.
Instrumentos Especiais de Gestão Territorial:
o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira RH6 (PGRH);
o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Alentejo (BA);
o Plano Regional de Ordenamento do Alentejo (PROT Alentejo).
Instrumento de Gestão de âmbito municipal:
o Plano Diretor Municipal (PDM) de Aljustrel.

Relativamente às classes de espaço envolvidas, a área de influência do presente EIA localiza-se, segundo o
PDM de Aljustrel totalmente em espaço de aproveitamento de recursos geológicos. A área de estudo (limite
industrial da ALMINA) abrange para além de espaços de aproveitamento geológico, a REN. Importa referir
que a área objeto de AIA insere-se em áreas já ocupadas pela ALMINA. O desenvolvimento detalhado dos
IGT é efetuado no descritor “Ordenamento do Território”.
Apesar da área de estudo ter classes de espaço afetas ao regime da REN não existe afetação direta da
ALMINA nestes espaços pelo objeto de AIA e não está prevista qualquer ação ou atividade no decorrer das
diferentes fases.
No Quadro 15 apresenta-se a lista de entidades consultadas, a data da resposta e um resumo do parecer.
Todos os pareceres recebidos estão presentes no Anexo I.

Q UADRO 15 – LISTA
L ISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS /

DE ENTIDADES CONSULTADA S PARA O PRESENTE

EIA

DATA DA
RESPOSTA

RESUMO DO PARECER

Administração Regional de Saúde do
Alentejo (ARS-Alentejo)

---

---

ARH-Alentejo

---

---

ANA – Aeroportos de Portugal

---

---

ANAC – Autoridade Nacional de Aviação
Civil

---

---

ANACOM – Autoridade Nacional de
Comunicações

---

---

CONSULTADAS

Elenca algumas recomendações sobre o regime SEVESO, no entanto
a ALMINA não está abrangida por este regime jurídico.
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção
Civil

08.06.2018

APA – Agência Portuguesa do Ambiente.
Divisão de resíduos

---

---

BRISA

---

---

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo
(CCDR Alentejo)

Faz ainda uma série de recomendações e recomenda que para a BAI,
deverão ser estudados os riscos, uma caracterização do vale a jusante
(…) devem ser pelo menos desenvolvidos 2 cenários: o cenário de
rutura e o cenário de ocorrência de cheia excecional.

O “Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC” (Aljustrel)” obteve
DIA favorável condicionada em 16-03-2012, sendo a APA a AAIA.
25.05.2018
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L ISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS /

DATA DA
RESPOSTA

CONSULTADAS

RESUMO DO PARECER
remeteu à CCDR o Relatório final agosto, 2016, que contempla a
implementação das MM da DIA e os resultados da monitorização
“Qualidade do Ar” efetuada de 2013 a 2015, no entanto, a CCDR
solicitou diversos esclarecimentos quer em relação ao cumprimento
das MM da DIA, quer em relação ao relatório de monitorização da
“Qualidade do Ar” apresentado. Em relação à referida monitorização,
a APA tem remetido à CCDR esclarecimentos, no entanto, os mesmos
não têm dado resposta satisfatória ao solicitado, tendo o último
pedido sido feito em março de 2018.

Câmara Municipal de Aljustrel

21.06.2018
23.12.2019

Comando Geral da Guarda Nacional
Republicana - Serviço de Proteção da
Natureza e do Ambiente, SEPNA

IAPMEI – Agência para a Competitividade
e Inovação, I.P.

---

12.04.2018

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, as áreas de
intervenção 1, 2, 3 e 4 propostas inserem-se em Solo Rural – Espaços
de Recursos Geológicos. A intervenção proposta 4 insere-se ainda em
espaço afeto à Estrutura Ecológica Municipal – ZPE de Castro Verde –
Área aberta.
--(…) cumpre informar, relativamente ao estabelecimento industrial
com a atividade - CAE 07290 que, por força do disposto no nº 2 do
artigo 13º e Anexo III do Sistema da Indústria Responsável (SIR),
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de
maio e Declaração de Retificação n.º 29/2015, de 15 de junho, a
coordenação do licenciamento é da competência da Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG).
Atento o exposto, sugere-se o encaminhamento do referido pedido de
colaboração, à DGEG.

DGEG – Direção Geral de Energia e
Geologia

---

---

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

---

---

EDP – Distribuição de Energia, S.A.

---

---

EMFA – Relações Públicas

---

---

ICNF - Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas

---

---

Infraestruturas de Portugal

---

---

DGPC - Direção Geral do Património
Cultural

---

---

DGT - Direção Geral do Território

---

---

APRH – Associação Portuguesa dos
Recursos Hídricos

---

---

18.05.2018
Laboratório Nacional de Energia e
Geologia (LNEG), I.P. – Departamento de
Recursos e Riscos Geológicos

23.12.2019

Refletido no descritor “Geologia, Geomorfologia e Recursos
Minerais”.

Ministério da Defesa Nacional

---

---

19.04.2018

A REN-Gasodutos, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de
Transporte de Gás Natural (RNTGN) em regime de serviço público. A
RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão (com
pressões de serviço superiores a 20 bar) e pelas estações de superfície

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

e
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L ISTA DE ENTIDADES CONTACTADAS /
CONSULTADAS

DATA DA
RESPOSTA

RESUMO DO PARECER
com funções de seccionamento, derivação e/ou de redução de
pressão e medição de gás natural para ligação às redes de
distribuição.
Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, uma faixa de
servidão de gás natural com 20 m de largura centrada no eixo
longitudinal do gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do solo
tem as seguintes restrições:
−

Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de
profundidade a menos de 2 m do eixo longitudinal do
gasoduto;

−

Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de
5 m do eixo longitudinal do gasoduto;

−

Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo
provisória, a menos de 10 m do eixo longitudinal do
gasoduto.

Relativamente ao projeto em análise, informamos que, na área a
afetar, não existem quaisquer infraestruturas da RNTGN em operação
ou em projeto.
REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.

---

---

REN - Gasodutos, S.A.

---

---

Posto Turismo de Aljustrel

---

---

Infraestruturas de Portugal

---

---

Serviço Municipal de Proteção Civil do
Concelho de Aljustrel

---

---

GNR - Posto Territorial de Aljustrel

---

---

DGS – Direção Geral de Saúde

---

---

IPMA - Instituto Português do Mar e da
Atmosfera

---

---

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva S.A.

---

--Face às alterações propostas não encontramos impactos relevantes
para as nossas atividades e instalações fabris em Aljustrel.

ORICA
EDM – Empresa de Desenvolvimento
Mineiro

---

---

3.5 Identificação das áreas sensíveis
As áreas sensíveis na aceção da alínea a) do Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro,
situadas na área de influência do projeto encontram-se representadas na figura abaixo, a qual se apresenta
à escala no Anexo II.
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FIGURA 17 – Á REAS

SENSÍVEIS NA ÁREA DE ESTUDO

A ZPE de Castro Verde insere-se em parte dentro da área das instalações da ALMINA.

3.6 Justificação da ausência de alternativas de projeto
Uma vez que atividade mineira já está implementada na região há séculos, não se justifica a apresentação
de alternativas de projeto, no que respeita à localização.

3.7 Descrição dos projetos associados ou complementares
Não existem projetos associados ou complementares.

3.8 Programação temporal das fases de construção, exploração e desativação e sua
relação, quando aplicável, com o regime de licenciamento ou de concessão
A fase de construção dos projetos será de 24 meses no caso do alteamento da instalação de resíduos “BE BAC” e 6 meses no alteamento da BAI.
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Relativamente à fase de exploração, a ALMINA tem contrato de concessão até 2042, expectando-se que as
reservas identificadas e a identificar, função da quantidade de produção e evolução dos mercados, possam
constituir argumento para prorrogação deste prazo de concessão, situação prevista no contrato em vigor.
No que diz respeito à fase de desativação da instalação, esta será efetuada de acordo com o definido no
Plano de Fecho, aprovado pela DGEG. O Plano de Fecho é um documento dinâmico, que sofrerá as
alterações necessárias para se manter atualizado com a exploração da instalação.

3.9 Descrição e quantificação
3.9.1 Fase de construção
Neste ponto efetuar-se-á uma descrição da fase de construção dos projetos a executar, nomeadamente:
alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e alteamento da BAI. Ambos os projetos implicarão
essencialmente a escavação de solo das áreas de empréstimo, a classificação do material, o seu transporte,
deposição e compactação nos taludes dos aterros. Tendo em conta que as áreas de empréstimo se
localizam dentro do perímetro do limite industrial da ALMINA, particularmente do polígono que inclui a
lavaria e a instalação de resíduos “BE-BAC”, todas estas atividades serão realizadas no interior da área da
ALMINA, não tendo repercussões no tráfego dos acessos envolventes às instalações.

3.9.1.1 Duração e horário
As durações previstas para as empreitadas são de 24 meses para o alteamento da instalação de resíduos
“BE-BAC” e de 6 meses para o alteamento da BAI.
O horário em que a mesma decorrerá será o período normal, entre as 08:00 e as 17:00 horas.
A construção dos alteamentos deverá realizar-se distribuída pelas seguintes fases distintas.
1. Execução de Aterros;
2. Faseamento da construção para o 1.º alteamento (no caso da BAI) e 2.º alteamento (no caso da
instalação de resíduos “BE-BAC”).
A realização destas diferentes fases será realizada após emissão de Declaração de Impacte Ambiental
favorável e após aprovação por parte da DGEG, dos Projetos a Executar associados.

3.9.1.2 Estaleiro
Estão previstos 2 estaleiros de apoio (espaços já existentes) a cada uma das empreitadas, os quais se
localizam dentro do limite industrial da ALMINA em zonas já intervencionadas. A localização dos estaleiros
de apoio à obra pode ser visualizada nas figuras seguintes (a vermelho) (no Anexo II apresentam-se as 2
figuras à escala).
No caso da empreitada do alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” o estaleiro irá localizar-se na
área da lavaria.
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FIGURA 18 - LOCALIZAÇÃO

DO ESTALEIRO NA ZONA DA LAVARIA

No caso da empreitada do alteamento da BAI o estaleiro irá localizar-se na zona de Feitais, numa zona
dedicada a estaleiros.

FIGURA 19 - LOCALIZAÇÃO
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Relativamente aos acessos previstos, estes localizam-se dentro do limite da ALMINA. As matérias-primas
(terras) provenientes das manchas de empréstimo B, D, E, F, G e H serão transportadas por camião e
colocadas diretamente nos 2 projetos (alteamentos).
Salienta-se que ambas as empreitadas serão executadas por meios próprios em regime de administração
direta (interna). A ALMINA dispõe no seu parque de máquinas e equipamentos, todos os meios para a
execução das obras.

3.9.1.3 Balanço global de terras
De acordo com os Projetos de Execução, apresenta-se no quadro seguinte as movimentações de terras
previstas.
QUADRO 16 – MOVIMENTAÇ ÕES

DE TERRAS REGISTADA S NO PROJETO
ESCAVAÇÃO (m3)

A TERRO (m3)

BALANÇO (m3)

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”

0

1.865.342

1.865.342

Alteamento da BAI

0

11.200

+ 11.200

0

1.876.542

+ 1.876.542

INFRAESTRUTURA

Total

3.9.1.4 Recursos para a obra
Os principais tipos de materiais utilizados serão terras/solos/materiais de empréstimo para os alteamentos
das infraestruturas. A localização das 6 manchas de empréstimo previstas encontra-se na Figura 9.
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 nos projetos de execução dos 2 alteamentos que acompanham o presente EIA,
particularmente nos respetivos Cadernos de Encargos e Execução do Alteamento (onde se apresenta a
listagem de materiais necessários para as empreitadas).

3.9.2 Fase de exploração
Na fase de exploração dos projetos a executar (alteamentos da instalação de resíduos “BE-BAC” e BAI), a
única mobilização de recursos humanos será para assegurar a monitorização e a vigilância dos aterros,
assim como para garantir a correta disposição dos rejeitados, no caso da instalação de resíduos “BE-BAC”.
Não envolverá qualquer equipamento eletromecânico, 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, ETAML, BAI) e que todas as descargas são hidráulicas não é previsível que venha m a existir
fontes de ruído relevantes associadas à execução dos trabalhos.
Tendo em conta que estes projetos constituem um incremento da capacidade de armazenamento existente
das infraestruturas, o funcionamento e a exploração da instalação de resíduos “BE-BAC” pode vir a estar
condicionado pela conclusão do alteamento. O funcionamento da “BE-BAC” e da BAI após os alteamentos
manter-se-á igual ao funcionamento antes destes projetos.
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No projeto de execução do alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” encontra-se o Plano de Gestão
e Exploração desta infraestrutura, onde são descritos os anteplanos de observação e de primeiro
enchimento da 3.ª fase, que dá cumprimento ao disposto no Regulamento de Segurança de Barragens.

3.9.3 Fase de desativação
O encerramento da instalação de resíduos “BE-BAC” 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 atividade. Esta fase será realizada 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.
Inicialmente foram analisadas duas soluções para a desativação da instalação de resíduos “BE -BAC,
nomeadamente:
−
−

a cobertura permanente dos rejeitados depositados por uma camada de água de 1,5 m, para limitar
a oxidação e a geração de condições ácidas;
a drenagem e tratamento da água sobrenadante armazenada na instalação no fim da operação
mineira e a cobertura dos rejeitados com camada impermeável e terra vegetal, por forma a
encapsular de forma definitiva o material aí depositado.

A cobertura permanente com água, com origem na pequena bacia hidrográfica a montante da “BE-BAC” e,
na sua falta, com água bombada da BAI/Roxo, obrigaria à manutenção de forma permanente dos meios
necessários para garantir a água dos rejeitados depositados. O assegurar da operacionalidade desta solução
no longo prazo não foi considerada praticável, pois a região hoje já é afetada por situações de seca severa
prolongada e com possível agravamento no futuro, pelo que esta solução não foi considerada viável. Assim,
foi considerado como método a aplicar para o encerramento da instalação de resíduos “BE -BAC” a
cobertura a seco.
Na implementação desta solução serão adotados materiais relativamente impermeáveis para minimizar o
fluxo de água/oxigénio, anulando as forças de capilaridade e evitando a recarga da massa de estéreis com
água da chuva. A cobertura dos estéreis (rejeitados) deverá ser feita preferencialmente com escombros
inertes de mina, e/ou materiais locais xisto-argilosos, distribuídos mecanicamente sobre a superfície da
instalação.
O encerramento da instalação de resíduos inicia-se com a deposição sobre os rejeitados, de uma camada
de material inerte. A colocação deste material deverá ser feita do perímetro para o centro e de montante
para jusante da instalação, enquanto paralelamente através da captação mais a jusante, vai-se reduzindo a
quantidade de água na instalação de resíduos, encaminhando-a para tratamento na ETAML. Após
tratamento a água será descarregada para o meio ambiente, cumprimento as condições de qualidade
impostas pela licença de descarga autorizada.
As zonas da superfície dos rejeitados que possam emergir nesta fase inicial deverão ser mantidas molhadas
para minimizar a oxidação destes.
Após deposição de uma camada de material inerte, e removida a totalidade da água, deverá estabelecer se um sistema de poços drenantes para recolha da água na zona de contacto com os rejeitados, sistema
que será mantido em funcionamento durante toda a fase de recuperação da instalação de resíduos.
Sobre a camada de inerte será colocada uma camada de material xisto-argiloso, que irá funcionar como
barreira impermeável, seguida de uma camada de geotêxtil de drenagem em toda a superfície da instalação
de resíduos, sendo coberto por camada de terra vegetal.
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Toda a superfície da instalação, após colocação da terra vegetal será revegetada com herbáceas, arbustivas
autóctones e com a plantação de arbóreas na sua periferia.
Será ainda estabelecida uma rede de valas/valetas de drenagem de águas superficiais, em função da
topografia final do terreno.
Assim, considerando as medidas previstas no referido Plano de Fecho, de uma forma geral a fase de
desativação deverá envolver o conjunto de atividades / recursos discriminados abaixo:
−
−
−
−
−

Enchimento de toda a superfície da instalação de rejeitados com material inerte;
Colocação de camada de material xisto-argiloso sobre o material inerte;
Colocação de camada de geotêxtil sobre o material xisto-argiloso;
Colocação de camada de terra sobre o geotêxtil;
Sementeira de herbáceas autóctones.

Relativamente à BAI, sendo uma infraestrutura do domínio hídrico, a mesma deverá ser mantida uma vez
que poderá ter interesse para o município de Aljustrel e sua comunidade.
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4 Caraterização Geral do Complexo Industrial
da ALMINA
4.1 Localização e áreas de concessão, propriedade predial e industrial
A ALMINA - Minas do Alentejo S.A. é detentora do contrato de concessão de exploração de depósitos
minerais de enxofre, cobre, zinco, chumbo e prata e outros metais associados, correspondendo à
“Concessão C9- Aljustrel”, sito no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, abrangendo uma área de 1.875
hectares, 97 ares e 84 centiares, delimitada pela poligonal cujos vértices, em coordenadas retangulares
planas, no sistema Hayford-Gauss, DATUM 73 (Melriça) são os seguintes:
Q UADRO 17 - VÉRTICES

DA CONCESSÃ O

“C9- A LJUSTREL”

Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

1

-5.201,600

-198.185,800

2

-2.206,387

-195.326,236

3

-1.766.908

-195.846,769

4

-410,122

-200.540,517

5

-3.877,174

-201.437,586

6

-5.406,665

-199.914,335

De referir que os limites de propriedade predial pertença da ALMINA ocupam uma área de
aproximadamente 560 hectares, representando 394 hectares a área industrial.
Na figura abaixo apresenta-se a área de concessão C9- Aljustrel, bem como os limites prediais e industriais
da instalação.
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FIGURA 20 – Á REA

DA CONCESSÃ O COM LIMITES PREDIAIS E INDUSTRIAIS

A atividade da ALMINA consiste na prospeção, extração e tratamento/ valorização de minérios metálicos,
e correspondente expedição de concentrados. Assim considera-se que as atividades da empresa se
desenvolvem em:
−
−

Atividades no subterrâneo
Atividades à superfície

Na figura abaixo apresenta-se o diagrama de processos com todas as atividades desenvolvidas.
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FIGURA 21 – DIAGRAMA

DE PROCESSOS

4.2 Caraterização da vida útil estimada da exploração
O Complexo Industrial da ALMINA localiza-se na parte da província metalogenética, denominada de Faixa
Piritosa Ibérica, e incide sobre cinco massas de sulfuretos: S. João, Moinho, Algares, Estação e Feitais,
encontrando-se atualmente em exploração apenas os jazigos Moinho e Feitais.
De acordo com as reservas calculadas para os jazigos em exploração, obteve-se para o minério de Zinco o
tempo estimado de 5 anos (COG 3,75% Zn), e para o minério de cobre, um tempo estimado de 4 anos (COG
FC 1,0% Cu; MC 1,3% Cu), correspondendo a um total de 9 anos de exploração, garantindo uma produção
anual de 3.3MTon, e considerando 2020 como o primeiro ano.
Nos gráficos abaixo apresenta-se a previsão da vida útil da exploração, tendo em conta as reservas de Cobre
e Zinco estimadas nos jazigos atualmente em exploração.
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Com base no modelo geoestatístico criado com recurso a software mineiro, Vulcan 12.0.2, são definidos
todos os desmontes acima do teor de corte em vigor e, definidos todos os acessos necessários para a sua
produção.
De acordo com o Plano “Life of Mine” (LOM) apresenta-se a percentagem de metal (Cobre, Chumbo e Zinco)
contido nas reservas de minério de cobre e zinco.
Q UADRO 18 – RESERVAS

DE MINÉRIO

Reservas de
minério

Quantidade minério
(Ton)

Cu (%)

Metal contido no minério – Teores médios
Pb (%)

Zn (%)

Cobre

12 689 277

1,58

0,22

0,65

Zinco

16 501 267

0,30

1,72

5,04

Para o cálculo das reservas de minério foram considerados os seguintes teores médios de corte:
−
−
−

Maciço de Cobre (MC): 1,3%
Fissural de Cobre (FC): 1,0%
Zinco: 3,75%

No quadro abaixo apresenta-se a previsão anual estimada do minério a explorar e a produção dos
concentrados, ao longo da vida útil da exploração.

Concentrado
previsível

Reservas de Minério

QUADRO 19 – RESERVAS

DE MINÉRIOS VERSUS PRODUÇÃO DE CONCENTRA DOS

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Total

U

Zinco- Feitais

2 870 106

2 882 630

2 883 446

2 655 730

2 687 096

-

-

-

-

13 979 008

T

ZincoMoinho

429 930

417 856

417 303

644 990

612 178

-

-

-

-

2 522 257

T

Cobre- Feitais

-

-

-

-

-

2 606 725

2 615 144

2 449 334

1 975 868

9 647 071

T

CobreMoinho

-

-

-

-

-

694 432

686 530

678 124

983 071

3 042 157

T

Zinco Total

3 300 036

3 300 486

3 300 749

3 300 720

3 299 274

-

-

-

-

16 501 265

T

Cobre Total

-

-

-

-

-

3301157

3301674

3127458

2958939

12 689 228

T

Total

3 300 036

3 300 486

3 300 749

3 300 720

3 299 274

3 301 157

3 301 674

3 127 458

2 958 939

29 190 493

T

-

-

-

-

-

166 906

166 933

158 124

149 604

641 567

T

64 869

64 878

64 883

64 883

64 854

-

-

-

-

324 368

T

242 553

242 586

242 605

242 603

242 497

-

-

-

-

1 212 843

T

307 422

307 464

307 488

307 486

307 351

166 906

166 933

158 124

149 604

2 178 778

T

Concentrado
Cu
Concentrado
Pb
Concentrado
Zn
Concentrado
Total

No gráfico abaixo apresentam-se as reservas de minério e a produção de concentrados previstas, ao longo
da vida útil da exploração (valores estimados).
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No quadro abaixo apresenta-se a produção de rejeitados e material estéril para o período de vida útil
previsto. Apresenta-se ainda os resíduos mineiros que são previstos utilizar no enchimento (primário e
secundário) das galerias já exploradas no subterrâneo.
No que se refere aos rejeitados, apresenta-se ainda a previsão dos quantitativos a depositar na instalação
de resíduos “BE-BAC”.
QUADRO 20 – PRODUÇÃO
Ano 1
Rejeitados
totais

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

DE RESÍDUOS MINEIROS
Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Total

Uni.

2 970 032 2 970 437 2 970 674 2 970 648

2 969 347

2 971 041 2 971 507

2 814 712

2 663 045

26 271 443

Ton

1 747 078 1 747 316 1 747 455 1 747 440

1 746 674

1 747 671 1 747 945

1 655 713

1 566 497

15 453 790

m3

473 885

540 990

373 299

549 024

456 209

826 880

576 425

519 268

856 846

5 172 826

Ton

217 378

248 161

171 238

251 846

209 270

379 303

264 415

238 196

393 049

2 372 856

m3

1 125 885

1 065 218

10 508 577

Ton

662 285

626 599

6 181 516

m3

1 688 827

1 597 827

15 762 866

Ton

614 119

581 028

5 731 951

m3

2 064 272

2 485 815

19 150 170

Ton

589 792

710 233

5 471 477

m3

Estéril
Rejeitados
1 188 013 1 188 175 1 188 270 1 188 259
depositados
na "BE698 831 698 926 698 982
698 976
BAC"
Enchimento
com Pasta

Enchimento
com Estéril

1 782 019 1 782 262 1 782 404 1 782 389
648 007

648 095

648 147

648 141

1 315 128 1 578 354 3 206 241 1 572 342
375 751

−
−
−
−

450 958

916 069

449 241

1 187 739
698 670
1 781 608
647 857
2 325 792
664 512

1 188 417 1 188 603
699 069

699 178

1 782 625 1 782 904
648 227

648 329

1 689 281 2 912 945
482 652

832 270

Densidade dos rejeitados: 1,7 ton/m3
Densidade da Pasta: 2,75 ton/m3
Densidade do escombro: 2,18 ton/m3
Densidade do escombro para enchimento: 3,5 ton/m3
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No gráfico abaixo apresenta-se a previsão da produção dos resíduos mineiros (escombro e rejeitados), bem
como os quantitativos a utilizar no enchimento das galerias já exploradas e os rejeitados a depositar na
instalação de resíduos “BE-BAC”.
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DA PRODUÇÃO E REUTILIZAÇÃ O DE RESÍDUOS MINEIROS

4.3 Atividades no Subterrâneo
Da área de concessão fazem parte cinco jazigos: Moinho, Feitais, Algares, Estação e São João, no entanto
só os jazigos do Moinho e de Feitais estão em exploração, neste momento. O desenvolvimento subterrâneo
é efetuado nos jazigos do Moinho e de Feitais, tendo como subjacentes, de uma forma geral, as seguintes
operações:
−
−
−
−

Desenvolvimento de galerias de acesso à zona mineralizada;
Preparação e desmonte das câmaras recorrendo a furação e à utilização de explosivos;
Transporte do minério até à instalação de britagem primária;
Extração do minério até à superfície através de tapetes transportadores.

O método de exploração usado nos jazigos do Moinho e de Feitais é o de desmonte por bancadas. Contudo,
é necessária a construção de acessos, nomeadamente rampa e galerias de desenvolvimento que permitem
aceder à massa mineralizada. O minério é explorado com recurso a explosivo, sendo removido com pás
carregadoras e encaminhado para a britagem primária (subterrâneo) através de cumpres.
Extração
Existindo dois jazigos em exploração, o sistema de extração e transporte do minério para a unidade de
britagem à superfície é efetuado de acordo com o seguinte:
Mina do Moinho
−

O minério extraído do jazido do moinho, após britagem é armazenado num silo, que por sua vez
descarrega o material em dois tapetes transportadores. As tremonhas dos tapetes transportadores
alimentam os dois skips do poço de extração interior que irá transportar o minério do nível 400
para o 200.
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−
−

No nível 200, o material proveniente dos dois skips é descarregado num silo, no qual se inicia o
sistema de transporte por tapetes transportadores até à superfície.
O sistema de comando da britagem e da máquina de extração (Wolf) são vigiados por operadores.
As câmaras de vigilância e o sistema informático, transmitem informação em tempo real de todo o
processo de armazenagem e transporte.

Mina de Feitais
−

−
−

A britagem de fundo instalada na mina de Feitais recebe o minério proveniente dos desmontes, o
qual é fragmentado com recurso a um britador primário e posteriormente distribuído por quatro
silos, conforme o tipo de minério.
O sistema de transporte de minério entre a Mina de Feitais e a Mina do Moinho é constituído por
tapetes transportadores suspensos ao longo da galeria de Stª Bárbara.
O minério proveniente de Feitais é descarregado no silo do nível 200 do Moinho. Neste ponto, fazse a ligação do sistema de extração dos dois jazigos. O material depositado no silo alimenta o
sistema de transporte até à superfície.

Para a garantia do funcionamento das atividades no subterrâneo existem as seguintes cinco infraestruturas
de base:
Ventilação
O sistema de ventilação do subterrâneo é atualmente constituído por 9 chaminés principais de ventilação,
encontrando-se em funcionamento de acordo com o quadro abaixo.
Q UADRO 21 - SISTEMA

DE VENTILAÇÃO

Chaminé

Tipo de ventilação

CPV-Piso 0

Extração

CPV2

Insuflação

CPV RAEDT

Insuflação

CPV KORFMANN

Insuflação

CPV0

Extração

CPV1

Insuflação

CPV3

Insuflação

CPV5

Insuflação

CPV6

Insuflação

Jazigo

Moinho

Feitais

Com a existência da ventilação secundária a partir das chaminés de ventilação principal de insuflação,
garantem-se nas frentes de trabalho as condições de saúde e segurança necessárias para o processo
extrativo (DL162.90 de 22/05/1990).
Na figura seguinte apresenta-se a localização das chaminés de ventilação, bem como a localização dos
jazigos pertencentes à concessão.
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FIGURA 27 – LOCALIZAÇÃO

DAS CHAMINÉS DE VENTILAÇÃO E ÁREA DE CONCESSÃ O

Energia
A energia elétrica consumida nos trabalhos subterrâneos é fornecida a partir das duas subestações
existentes na superfície (subestação da Lavaria e Subestação de Feitais).
No que se refere ao jazigo de Feitais, a energia chega ao subterrâneo em cabo de Média Tensão até aos
Postos de Seccionamento do piso F190 e F210, e daí sai para os restantes pisos.
A existência de dois postos de seccionamento (F190 e F210) permite que a alimentação da energia seja
efetuada em anel.
Relativamente ao jazigo do Moinho, a energia elétrica chega ao subterrâneo através de cabo Média Tensão
ao Posto de Transformação do piso M150 e Posto de Seccionamento do “Edifício do Moinho”, de onde a
energia é distribuída para os restantes pisos.
A existência destas duas saídas permite que a alimentação da energia seja efetuada em anel.
Em cada um dos pisos existe um ou mais Postos de Transformação (PT) de onde saem várias alimentações,
tais como: quadros elétricos situados nas frentes de trabalho, ventilação e bombagem.
Comunicações
No subterrâneo as comunicações são efetuadas por canal rádio e/ ou telefones. Para garantir a
operacionalidade das mesmas existe em cada piso pelo menos um telefone, localizado junto a cada Posto
de Transformação (PT).
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O sistema está ainda dotado de 3 centrais telefónicas, localizadas: Datacenter, Piso M200 do Jazigo do
Moinho e Piso F190 no Jazigo de Feitais. É a partir das duas últimas localizações (centrais) que são efetuadas
as ramificações/derivações para os telefones existentes em cada jazigo. A ligação das centrais telefónicas
existentes no subterrâneo à superfície, bem como a sua interligação, são efetuadas com recurso a fibra
ótica. A ligação entre as centrais existentes no subterrâneo e os telefones instalados nos Pisos é garantida
por cabo telefónico.
Água Industrial
O jazigo de Feitais é abastecido de água industrial a partir de 3 depósitos metálicos com capacidade de 700
m3 , existentes na superfície, que por sua vez são abastecidos através de tubagens em PEAD a partir da
Barragem de Água Industrial (BAI). Dos depósitos à superfície saem 3 linhas de tubagem PEAD para
abastecimento no subsolo. Estas tubagens abastecem uma rede constituída por tanques em alvenaria e
depósitos metálicos (potes), ligados entre si por tubagens PEAD secundárias, que por sua vez distribuem a
água pelos vários Pisos.
Esta água tem como finalidade a utilização nas seguintes principais atividades: furação, rega de pistas e
desmontes, água de selagem das bombas, etc.
O jazigo do Moinho é abastecido de água industrial através de um reservatório metálico de 1200 m 3,
localizado à superfície (zona da Lavaria), que por sua vez é abastecido, através de tubagens em PEAD, a
partir da BAI. Deste depósito sai uma tubagem em PEAD para o subsolo, abastecendo a rede existente
constituída por depósitos intermédios ligados entre si por tubagens PEAD, distribuindo a água pelos vários
Pisos.
Esta água tem como finalidade a utilização nas seguintes principais atividades: furação, rega de pistas e
desmontes, água de selagem das bombas, etc.
Bombagem de esgoto
O circuito de bombagem de esgoto em Feitais é composto por tubagens PEAD/inox, bombas submersíveis
e bombas centrífugas (horizontais). Toda a água (esgoto) originada pelos trabalhos subterrâneos é
canalizada para os chamados “albraques” (reservatórios escavados no terreno e geralmente localizados na
entrada dos Pisos) ou para a “rampa fundo” (zona mais profunda do jazigo). Nestes locais existem bombas
submersíveis que captam e bombam o esgoto para reservatórios metálicos de 10 m 3 de capacidade,
denominados Sump Warman, onde estão instaladas duas bombas horizontais em paralelo. Estes
reservatórios estão instalados em patamar (“escada”) desde o Piso F610 até ao Piso F230, de 40 em 40
metros. No Piso F230 existem dois reservatórios de 16m3 e 10m3 - Sump Warman, que por sua vez bombam
e encaminham todo o esgoto para o Piso M200 do jazigo do Moinho.
No circuito de bombagem do esgoto do jazigo do Moinho para além da rede de tubagens em PEAD/inox,
bombas submersíveis e bombas centrífugas (horizontais), existem ainda 2 bombas de pistão (Bombas
GEHO).
Tal como acontece no jazigo de Feitais a água originada pelos trabalhos subterrâneos é canalizada para
“albraques” ou para a “rampa fundo”, sendo captada e bombada por bombas submersíveis a partir destes
locais, para reservatórios metálicos- Sump Warman instalados em patamar (“escada”) e localizados em
série entre os Pisos M460 e M400, de 60 em 60 metros.
Este circuito Warman envia a água para um tanque em betão no Piso M335, onde existe uma bomba GEHO.
Este tanque no Piso M335 também recebe o esgoto da rampa onde está instalada um Sump Warman com
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bombas em série. A bomba GEHO envia o esgoto diretamente para a superfície, sendo armazenado na
instalação de resíduos “BE-BAC”.
De referir ainda que existe um sistema redundante/alternativo a este, constituído por bombas Warman em
série que permite encaminhar o esgoto desde o Piso M335 até ao Piso M200.
No Piso M200 existem dois tanques, com uma bomba GEHO e 3 bombas centrífugas horizontais. Estes dois
tanques recebem o esgoto vindo do Jazigo de Feitais e/ou vindo da “rampa fundo” do jazigo do Moinho,
bombando todo o esgoto para a superfície, onde é armazenado na instalação de resíduos “BE-BAC”.

4.4 Atividades à Superfície
À superfície, as instalações da ALMINA localizam-se em 4 zonas distintas, nomeadamente:
Q UADRO 22 - IDENTIFICAÇÃ O

DAS ZONAS DA

IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS

ALMINA

INFRAESTRUTURAS
Edifício do Poço do Moinho

Zona A: Moinho

Balneários
Dormitórios
Stockpile 1 e Stockpile 2 (Armazenamento de Minério)
Britagem de superfície
Lavaria industrial
Oficinas

Zona B: Lavaria

Laboratório Químico
Estação de tratamento de Água da Mina e Lavaria (ETAML)
Instalação de resíduos “BE-BAC”
BELI
Armazém de reagentes
Armazém de concentrados
Sede
Balneários
Oficinas
Armazéns
Caroteca
Central de betão

Zona C: Feitais

Central de Pasta
Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais- PATRI
Bacia de Drenagem de Feitais
Instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais”
Pedreira de Algares
BAI - Barragem de Água Industrial
ETAF- Estação de Tratamento de Água de Feitais
Escritórios

Zona D: “Máquinas móveis”

Balneários
Oficinas

Apresenta-se de seguida uma figura com a localização das zonas caraterizadas anteriormente.
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FIGURA 28 – LOCALIZAÇÃO

DAS

4 ZONAS

DAS INSTALAÇÕES À SUPERFÍCIE DA

ALMINA

Seguidamente serão descritas as atividades que se desenvolvem à superfície em cada uma das zonas
identificadas.

4.4.1 Zona do Moinho
As infraestruturas existentes nesta zona funcionam como apoio à atividade, nomeadamente: Dormitórios,
balneários, ventiladores e edifício do poço do Moinho. Desde o ano 2015, esta zona não sofreu alterações.

4.4.2 Zona da Lavaria
Das infraestruturas enumeradas no quadro anterior localizadas na Zona da Lavaria, serão descritas em
pormenor as seguintes: Britagem de Superfície, Lavaria Industrial, Estação de Tratamento de Água da Mina
e da Lavaria (ETAML). Relativamente à instalação de resíduos “BE-BAC”, será descrita no Capítulo “Projetos
a Executar”.

4.4.2.1 Britagem de superfície
Ao chegar à superfície o minério é depositado no stockpile 1 sendo posteriormente removido com o auxílio
de pás carregadoras para uma torva que vai alimentar o tapete transportador até à unidade de britagem
fina. O minério proveniente desta britagem terciária, com K100 =<8,5 mm, é depositado em 4 pilhas
separadas, conforme o tipo de minério na instalação de alimentação à Lavaria- Stockpile 2.
Consciente dos impactes da sua atividade, nomeadamente no que concerne às poeiras difusas, a ALMINA
tem vindo a implementar, de forma continuada, medidas de minimização para o controlo da dispersão das
mesmas , nomeadamente:
⎯ Rega permanente das vias de circulação interna, com recurso a trator com “joper”
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⎯ Restrição do tráfego interno nos acessos com pavimentos de “tout-venant” que circundam as
instalações
⎯ Limite de velocidade de 30 km/h, na generalidade do Complexo Industrial
⎯ Tapamento integral das paredes laterais da área de armazenamento de minério de forma a
minimizar o arrastamento das partículas
⎯ Cobertura das telas que transportam o minério até à unidade de britagem
⎯ Cobertura e rebaixamento da zona do stock de minério – Stockpile 1
⎯ Carregamento do concentrado em edifício fechado
⎯ Implementação de um sistema de carregamento de concentrados por tapete transportador,
diminuindo a movimentação por Pá carregadora
⎯ Lavagem de rodados dos camiões que efetuam o transporte do concentrado antes da saída das
instalações
⎯ Fecho do topo sudeste da zona de armazenamento de minério com granulometria mais fina
⎯ Fecho do topo sudeste da zona de armazenamento de minério com granulometria mais grosseira
⎯ Melhorias nos edifícios da britagem de superfície, nomeadamente:
⎯ Portas nos edifícios da britagem de superfície, encapsulamento dos edifícios dos moinhos cónicos,
cortinas em vários pontos
⎯ Sistemas de aspersores/nebulizadores instalados nos stocks de minérios - Stockpiles
⎯ Instalação de um sistema de despoeiramento com aspiração no edifício dos crivos na britagem de
superfície. Este sistema é composto por: 1 ventilador de captação de poeiras, 2 ciclones, 1 filtro de
cartuchos, conduta de aspiração com uma extensão de aproximadamente 110 metros
⎯ Aquisição de Equipamento - Varredoura/Aspiradora urbana
⎯ Plantação de mais de 800 árvores (de forma a constituir cortina arbórea de retenção)
⎯ Sementeira de prado sequeiro
⎯ Pavimentação Betuminosa da estrada interna (Lavaria- EN263)
⎯ Implementação de sistema de aspersão (canhões de rega) na área envolvente da britagem de
superfície e stockpiles 1 e 2
⎯ Encapsulamento total do stockpile2.

4.4.2.2 Lavaria Industrial
A garantia de sustentabilidade económica da ALMINA assenta no aumento da capacidade de
processamento e na flexibilidade da Lavaria, para processar os diferentes tipos de minérios existentes: os
minérios Cupríferos (Cobre-Zinco), minérios Zinquíferos (Cobre- Chumbo- Zinco).
O aumento da capacidade processamento, tem vindo a ser conseguido com instalação de equipamentos
de última geração e de maior eficiência metalúrgica, de modo a assegurar a exequibilidade económica do
aproveitamento de minérios de teores cada vez mais baixos.
Por outro lado, atualmente a Lavaria está dotada de flexibilidade para processar, em alternativa ao
tratamento de minérios Cupríferos (Cobre-Zinco), minérios Zinquíferos (Cobre- Chumbo- Zinco), mantendo
a atual capacidade instalada da Lavaria e utilizando os equipamentos instalados a través do rearranjo de
bombas e “piping” existente.
A alimentação de minério à lavaria, é efetuada a partir de 4 alimentadores vibratórios, situados na base das
pilhas no stockpile 2, que descarregam num tapete transportador, por sua vez de alimenta o Moinho
Primário.
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O Moinho Primário com D x L= 4,2 m x 6,5 m (inside shell) slide shoe é acionado por um motor com uma
potência de 1.800 kW. A carga moente deste moinho é constituída por bolas de Ø = 90 - 100 mm,
descarregadas diretamente no moinho, através de um alimentador de bolas.
A adição de água, na alimentação do moinho primário, é feita através de uma válvula automática de caudal
que descarrega na caixa de alimentação do Moinho Primário.
O Moinho Primário funciona em circuito aberto com bombagem do produto moído – Infratrommel para a
sump do Moinho Secundário. O Supratrommel, através de um sistema de telas, é enviado diretamente para
a alimentação do Moinho Secundário.
O Moinho Secundário, com D x L= 5,1 m x 6,7 m (inside shell) é acionado por um motor com uma potência
de 2.100 kW. A carga moente deste moinho é constituída por bolas com Ø = 40 mm que são descarregadas,
diretamente no moinho, a partir de um alimentador de bolas.
O Moinho Secundário funciona em circuito fechado, com uma bateria constituída por 4 ciclones: 2 em
operação + 2 em Reserva (designados por Ciclones Secundários). Os ciclones secundários, são alimentados,
pela descarga do Moinho Secundário + Infratrommel do Moinho Primário, a partir da sump do Moinho
Secundário, onde se juntam estes 2 fluxos da Moagem.
O Overflow dos ciclones secundários, como produto final da moagem Secundária, é enviado para a sump
do Moinho Terciário onde se junta com o produto da descarga deste Moinho e com água, cuja adição é
controlada por uma válvula automática de caudal. O Underflow destes ciclones primários retorna ao
moinho Secundário.
A adição de água, na alimentação do moinho Secundário, é feita através de uma válvula automática de
caudal que descarrega na caixa de descarga do underflow dos ciclones secundários.
O Moinho Terciário, com D x L = 5,1 m x 6,7 m (inside shell) é acionado por um motor com uma potência
de 2.100 kW. A carga moente deste moinho é constituída por bolas com Ø = 32 mm que são descarregadas,
diretamente no moinho, a partir de um alimentador de bolas.
O Moinho Terciário funciona em circuito fechado, com uma bateria constituída por 10 ciclones: 8 em
operação + 2 em reserva. Os ciclones terciários são alimentados, pela descarga do Moinho Terciário +
Overflow do Moinho Secundário, a partir da sump do Moinho Terciário, onde se juntam estes 2 fluxos da
Moagem.
O Underflow destes ciclones retorna à alimentação do Moinho Secundário.
O Overflow dos Ciclones Terciários, gravita para uma sump que vai alimentar a bateria de ciclones do
Quarto Estágio de Moagem. A bateria de ciclones tem 30 ciclones de 10”, em 2 secções 15 com Vortex=
4,50” e Ápex= 1,75” e 15 com Vortex= 4,00” e Ápex= 2,00”, o que confere a classificação deste estágio de
moagem a flexibilidade necessária, para operar alternativamente com uma das secções, de modo a g arantir
a granulometria final de K80=30-35 µ , para uma tonelagem de 420 a 450 WMTH. Atualmente estão a
funcionar 9 ciclones Vortex= 4,00” e Ápex= 2,00”, com 6 de reserva.
O Overflow destes ciclones, com granulometria da ordem de K80 = 15-20 µ , gravita para a sump do produto
final da moagem. O Underflow dos ciclones, gravita para um distribuidor que alimenta os moinhos verticais
SMD’s. Existem 6 Moinhos estando 5 em funcionamento. A descarga deste Moinhos é bombada para a
sump do produto final da moagem, onde se junta ao Overflow. O produto Final da Moagem, com
granulometria final de K80=30-35 µ, é enviado para a Flutuação do Chumbo.
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Com o objetivo de eliminar a pré-ativação da Blenda e da Pirite, é adicionada cal através de válvulas
automáticas para regulação do pH nos 3 estágios de moagem. Para além da cal é possível a adição de
depressor da Blenda e da Pirite, no último estágio da moagem.
Circuito de Flutuação Diferencial Cu/ Zn
A configuração do diagrama apresentado para o circuito de Flutuação Diferencial Cu/Zn corresponde ao
último momento em que foram processados minérios Cupríferos.
Flutuação do Cobre
O estágio do Desbaste do Cobre é efetuado no equipamento utilizado no Desbaste do Chumbo (5 células
TC 100, de 100 m3).
O Concentrado do Desbaste do Cobre, ao qual se junta o Rejeitado da 1ª Relavagem do Cobre, é enviado
para a Remoagem em SMD`s (3 moinhos utilizados da Remoagem atual dos concentrados do Desbaste do
Zinco). O produto da Remoagem alimenta o banco de Flutuação do Desbaste do Produto Remoído- DPR,
constituído por 5 células: 4 TC50 + 1 TC30 (Banco utilizado como Desbaste do Produto Remoído, do
Chumbo).
O concentrado do DPR, é enviado para a 1ª Relavagem do Cobre, constituída por um banco de 5 células
TC30 (Banco utilizado como Desbaste do circuito do Esgotamento do Zinco).
O concentrado da 1ª Relavagem é enviado para a 2ª Relavagem constituída por 1 banco de 4 células RC30
(atual 2ª Relavagem do Circuito Primário do Zn). O Concentrado da 2ª Relavagem é enviado para a 3ª
Relavagem constituída por 1 banco de 3 células RC30 (atual 3ª Relavagem do Circuito Primário do Zn).
O Concentrado da 3ª Relavagem- Concentrado Final de Cobre é enviado para o Espessador atualmente
utilizado no Espessamento do Chumbo, sendo filtrado no filtro atualmente utilizado na filtração do
Chumbo.
Flutuação do Zinco
O Rejeitado Final do Cobre, constituído pelo rejeitado do Desbaste e pelo rejeitado do DPR do Cobre,
constitui a alimentação do Circuito do Zinco.
Este fluxo é condicionado sequencialmente com Cal, CuSO4 e SIBX e enviado para Desbaste do Zinco
efetuado em 4 células RC100 (Células do Acabamento do Circuito de Zinco, da Flutuação Pb/Zn).
O concentrado de Desbaste é enviado para a Remoagem em SMD`s (1moinho utilizado da Remoagem atual
dos concentrados do Desbaste do Chumbo). O produto da Remoagem alimenta o banco de Flutuação do
Desbaste do Produto Remoído- DPR, constituído por 3 células RC30 (Banco de células disponibilizadas do
Circuito de Zinco).
O concentrado do DPR, é enviado para a 1ª Relavagem do Zinco, constituída por 2 células TC30. O
concentrado da 1ª Relavagem é enviado para a 2ª Relavagem constituída por 2 células RC30. O Concentrado
da 2ª Relavagem é enviado para a 3ª Relavagem constituída por 1 célula RC30, (As 5 células, que constituem
as 3 relavagens estão agrupadas no Banco que constitui a 1ª Relavagem da Flutuação do Desbaste do Zinco,
do circuito de Flutuação Pb/Zn).
O Concentrado da 3ª Relavagem- Concentrado Final de Zinco é enviado para o Espessamento/Filtração do
Circuito de Flutuação Pb/Zn.
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Na figura está representado o Diagrama de Flutuação Diferencial Cu/Zn.

FIGURA 29 – DIAGRAMA

DE PROCESSO DA LAVARIA -

CIRCUITO CU/ZN

Circuito de Flutuação Diferencial Pb/ Zn
Atualmente a ALMINA está a processar minérios Zinquíferos de acordo com o circuito que se descreve
seguidamente.
Flutuação do Chumbo
O produto da moagem gravita para o condicionador #1, onde a polpa é arejada e em seguida para o
condicionador #2 onde é adicionado o Coletor Aerophine 3418A.
Do 2.º condicionador a polpa é bombeada, para o Desbaste Grosseiro constituído por um conjunto de 5
células de flutuação de 100 m3 cada.
O concentrado do Desbaste Grosseiro gravita diretamente para uma sump de alimentação à Remoagem,
onde se junta o Rejeitado da 1.ª Relavagem, constituindo a Alimentação à Remoagem, a qual é bombeada
para a Bateria de Ciclones de Remoagem do Chumbo constituída por 8 ciclones: 6 em operação + 2 em
reserva.
O underflow dos ciclones, através de um distribuidor, alimenta moinhos SMD (Stirred Media Detritor)
dedicados à Remoagem do Chumbo (1 em Operação + 1 de Reserva).
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O Produto Final da Remoagem é constituído pela mistura do overflow dos ciclones mais a descarga dos
SMD, que se juntam na sump de Alimentação ao Desbaste do Produto Remoído. Daí é bombeado para a
Flutuação de Desbaste do Produto Remoído, efetuada em 5 células de flutuação de 30 m3 .
O Rejeitado do DPR junta-se ao Rejeitado do Desbaste Grosseiro, constituindo o conjunto destes dois fluxos
o Rejeitado Final da Flutuação do Chumbo, que alimenta a Flutuação do Zinco.
O concentrado do DPR gravita para a Sump de Alimentação da 1.ª Relavagem do Chumbo, constituída por
3 células de 30 m3 cada. Para além do Concentrado do DPR, este estágio de flutuação é alimentado,
também, pelo Rejeitado da 2.ª Relavagem, localizado a montante.
O concentrado da 1.ª Relavagem, gravita para Sump de Alimentação à 2ª Relavagem. O Rejeitado junta-se
ao concentrado do Desbaste grosseiro, constituindo a Alimentação à Remoagem. A 2.ª Relavagem é
constituída por 2 células Metso de 30 m3 cada, localizadas a montante da 1.ª Relavagem, permitindo a
descarga direta do Rejeitado, na alimentação da 1.ª Relavagem.
O concentrado da 2.ª Relavagem gravita para Sump de Alimentação a 3.ª Relavagem. A 3.ª Relavagem é
constituída por um banco de 2 células de 15 m3 cada, localizadas a montante da 2.ª Relavagem, permitindo
a descarga direta do Rejeitado, na alimentação da 2.ª Relavagem.
O concentrado da 3.ª Relavagem constitui o Concentrado Final de Chumbo que é enviado para um
espessador convencional de Ø = 18 m onde é espessado a 65-70% sólidos, sendo depois enviado para dois
tanques que servem de volantes de alimentação a um filtro de pressão, onde o Concentrado é filtrado até
uma humidade de 9-11%.
Flutuação do Zinco
O Rejeitado Final da Flutuação do Chumbo constituído, pelo Rejeitado do Desbaste Grosseiro do Chumbo
e pelo Rejeitado do Desbaste do Produto Remoído do Chumbo, constitui a alimentação à flutuação do
Zinco.
Este fluxo é bombeado sequencialmente para 3 estágios de Condicionamento:
−
−
−

Condicionamento #1 - Regulação do pH = 12,0, por adição de Cal;
Condicionamento #2 - Ativação da Blenda por adição de CuSO4 ;
Condicionamento #3 - Adição de Coletor (SIBX- IsoButilXantato de sódio).

Do 3.º Condicionador a polpa é bombeada para o Desbaste Grosseiro constituído por um conjunto de 3
células de 100 m3 cada.
O concentrado do Desbaste Grosseiro gravita diretamente para a sump de alimentação à 1.ª Relavagem,
onde se junta com o Concentrado do Desbaste do Produto Remoído.
O Rejeitado do Desbaste Grosseiro, alimenta o Acabamento do Desbaste Grosseiro constituído por um
conjunto de 4 células Metso RCS100 de 100 m3 cada.
O concentrado do Acabamento do Desbaste Grosseiro gravita diretamente para a sump de alimentação à
Remoagem, onde se junta o Rejeitado da 1.ª Relavagem constituindo a Alimentação à Remoagem, a qual é
bombeada para a Bateria de Ciclones de Remoagem do Zinco constituída por 12 ciclones KREBS gMax6: 10
em operação + 2 em reserva.
O underflow dos ciclones, através de um distribuidor, alimenta 4 moinhos SMD (Stirred Media Detritor)
dedicados à Remoagem do Zinco (3 em Operação + 1 de Reserva).
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O Produto Final da Remoagem, constituído pela mistura do overflow dos ciclones mais a descarga dos SMD,
alimenta a Flutuação de Desbaste do Produto Remoído (DPR), efetuada num banco de 8 células Metso
RCS50 de 50 m3 cada.
O Concentrado do DPR, é enviado para a Sump de Alimentação à 1.ª Relavagem, onde se junta com o
Concentrado do Desbaste.
O Rejeitado do DPR junta-se ao Rejeitado do Acabamento do Desbaste Grosseiro, constituindo no conjunto,
o Rejeitado Final da Lavaria, que tem como destinos finais o enchimento sob a forma de pasta ou a
deposição na instalação de resíduos “BE-BAC”.
A 1.ª Relavagem é efetuada num banco de 8 células Metso RCS30 de 30 m3 (Rearranjo do antigo DPR-3
células+ Relavagens – 5 células.) O concentrado é enviado para a 2.ª Relavagem, sendo o Rejeitado
enviado para Sump de Alimentação à Remoagem, onde se junta com o Concentrado do Acabamento
Grosseiro.
A 2.ª Relavagem é efetuada num banco de 7 células Metso RCS30 de 30 m3 (Rearranjo da antiga 3.ª
Relavagem do Cobre - 3 células + Antiga 2.ª Relavagem do Cobre – 4 células.) O concentrado é enviado para
a 3.ª Relavagem, sendo o Rejeitado recirculado para a alimentação da 1.ª Relavagem.
A 3.ª Relavagem é efetuada no banco 5 células de flutuação OUTOTEC TC-30 de 30 m3 (Antiga 1.ª Relavagem
do Cobre). O concentrado, constitui o Concentrado Final de Zinco, sendo o Rejeitado recirculado para a
alimentação da 2.ª Relavagem onde se junta com o concentrado da 1.ª Relavagem.
O concentrado da 3.ª Relavagem constitui o Concentrado Final de Zinco, que é enviado para um espessador
convencional de Ø = 18 m onde é espessado a 65-70% sólidos, sendo depois enviado para dois tanques que
servem de volantes de alimentação a um filtro de pressão METSO, onde o Concentrado é filtrado até uma
humidade de 9-11%.
Na figura abaixo apresenta-se o diagrama de processo da Lavaria- Circuito Diferencial Pb/ Zn.
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FIGURA 30 – DIAGRAMA
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4.4.2.3 Estação de Tratamento de Água da Mina e Lavaria (ETAML)
A Estação de Tratamento de Água da Mina e Lavaria (ETAML) destina-se ao tratamento dos efluentes
armazenados na instalação de resíduos “BE-BAC”. A ETAML tem uma capacidade total de 800 m 3 / h, sendo
constituída por duas linhas de tratamento:
−
−

Linha para reutilização: 600 m3 /h, com um nível de tratamento adequado à reutilização do efluente
tratado no processo de produção da lavaria;
Linha para descarga no meio hídrico: 200 m3 /h, com um nível de tratamento das águas residuais
compatível com os parâmetros de descarga impostos na LA.

A linha de maior capacidade (600 m3 /h) tem como objetivo a produção de um efluente em condições de
ser reutilizado no processo produtivo da lavaria, enquanto a de capacidade inferior tem de garantir um
nível de tratamento compatível com a licença de descarga no meio recetor. A captação do efluente a tratar
localiza-se na instalação de resíduos “BE-BAC”, tendo em conta os diferentes caudais e as diferentes cotas
de admissão aos reatores das duas linhas.
De referir ainda, que existe a possibilidade de utilização da linha de 600 m3 /h para tratamento do efluente
a descarregar no meio ambiente.
Linha para Reutilização (600 m3 /h)
A água para reutilização no processo da lavaria é tratada de acordo com a seguinte metodologia:
−

−
−

−
−
−
−
−

−

A água é tratada em três reatores, onde é neutralizada com cal e submetida a arejamento,
funcionando um dos reatores como bypass ao circuito dos outros dois reatores ou para utilização
em situações de manutenção;
O tratamento na linha de reutilização inicia-se com a chegada do efluente aos dois reatores;
No primeiro reator é feita a mistura da água a tratar com as lamas recirculadas, e em condições de
pH superior a 4, não é feita adição de cal, nem arejamento. Para pH inferior a 4 é adicionada cal
para evitar a corrosão;
O caudal de recirculação das lamas, no primeiro reator, é regulado de forma a manter a
concentração de sólidos, mais adequada ao processo;
No segundo reator é adicionada cal para obter um pH 9,5, sendo efetuado arejamento com recurso
a dois compressores;
Com o objetivo de dispersar o ar injetado no fundo do tanque, melhorar a dissolução da cal e
homogeneizar os sólidos em suspensão, os reatores têm instalados agitadores verticais;
Após a etapa de arejamento, a água é bombeada para o espessador de lamelas onde parte das
lamas são decantadas e outra parte recirculada para o primeiro reator;
Para estabelecer e controlar o nível das lamas, o espessador possui no seu interior um medidor de
nível de lamas. O caudal de lamas a recircular é regulado variando a velocidade das bombas, de
forma a manter a concentração de sólidos no interior dos reatores, a mais adequada possível ao
processo;
As lamas em excesso são encaminhadas para deposição na instalação de resíduos.
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Linha para descarga no meio Hídrico (200 m3 /h)
A metodologia implementada nesta linha de tratamento é a seguinte:
−

A água é tratada em três reatores, neutralizada com cal e arejamento;

−

O primeiro reator destina-se à mistura da água a tratar com as lamas de recirculação. Com o pH
superior a 4 não será necessária a adição de cal, pelo contrário em condições em que o pH é inferior
a 4, é efetuada a adição de cal, para evitar fenómenos de corrosão;
No segundo e terceiro reator é adicionada cal e realizado o arejamento. Para uma precipitação mais
eficiente dos sulfatos presentes no efluente, estes 2 reatores são operados a um pH elevado,
próximo de 12, ou a um pH mais baixo, através da adição de ácido clorídrico no primeiro reator;

−

−
−

Os reatores possuem arejamento forçado e agitadores, que têm a dupla função de dispersão do ar
injetado no fundo do tanque, misturar e homogeneizar os sólidos em suspensão;
O efluente dos reatores é encaminhado graviticamente para o espessador, equipado com uma
ponte raspadora de fundo, a qual encaminha as lamas para a tremonha central, de onde são
enviadas por bombagem para recirculação e/ou extração.

Para uma melhor eficiência no tratamento da água, nesta linha são adicionados reagentes, entre os quais:
−
−
−

Cal viva: para neutralização do pH. A injeção de cal é realizada em cada reator por intermédio da
abertura/ fecho de válvulas tipo “pinch-valve”, em função do set-point de pH estabelecido;
Floculante: para acelerar a aglomeração dos sólidos e facilitar a decantação;
Dióxido de carbono: neutralização final de pH para descarga no meio recetor.

O efluente tratado nesta linha, obedece às condições de descarga impostas pela LA.
De acordo com as boas práticas de gestão de recursos hídricos, os efluentes produzidos no complexo
industrial são preferencialmente reutilizados no processo evitando-se assim a descarga de efluente
industrial tratado no meio hídrico. Durante o período de julho de 2014 a meados de dezembro de 2019,
não ocorreu descarga de efluente tratado para o meio ambiente.
A figura seguinte apresenta o circuito de águas associado ao processo produtivo da ALMINA.
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FIGURA 31 – CIRCUITO

DE ÁGUAS

4.4.3 Zona de Feitais
Das infraestruturas enumeradas anteriormente localizadas na Zona de Feitais, serão descritas em pormenor
as seguintes: Central de Pasta, Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI),
instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais”.
Relativamente à Barragem de Água Industrial (BAI) será descrita no Capítulo “Projetos a Executar”.

4.4.3.1 Espessamento primário, linha de transferência e central de pasta
A infraestrutura de “Espessamento primário, linha de transferência e central de pasta” tem como objetivo
o espessamento dos rejeitados produzidos na lavaria e posterior utilização no enchimento de câmaras já
exploradas no subterrâneo, sob a forma de pasta. Esta opção é mais sustentável, e enquadra-se na
economia circular, uma vez que os rejeitados serão colocados nas galerias e câmaras já exploradas da mina,
voltando assim ao local inicial e, contribuindo para o adequado plano de fecho da mina (que com esta
infraestrutura ocorre em simultâneo com a operação), reduzindo desta forma o impacte ambiental futuro
na área envolvente.
De seguida descrevem-se as várias etapas de funcionamento:
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Espessamento primário
A zona de espessamento primário situa-se na área da lavaria. O objetivo desta etapa é a receção de
rejeitados provenientes da lavaria com uma percentagem de sólidos em peso entre 25% e 30% e retirar
água, para uma percentagem cerca de 65%.
Ciclonagem
A etapa da ciclonagem tem início num tanque com capacidade de 40 m3 . Até à entrada em funcionamento
desta infraestrutura, os rejeitados produzidos no processo da lavaria eram encaminhados para a instalação
de resíduos “BE-BAC”, contudo com a implementação deste estrutura os rejeitados são aproveitados para
o sistema de enchimento de pasta.
Sempre que o sistema de enchimento de pasta se encontre parado, para manutenção ou necessidades
operativas, os rejeitados são enviados diretamente para a instalação de resíduos “BE-BAC”.
Rejeitados Espessados e Linha de Transferência
Os rejeitados espessados são vertidos num tanque com uma capacidade de 225 m3 , com um agitador, que
serve para manter os sólidos em suspensão, evitando a sua sedimentação. Além disto, de forma a controlar
variações nas percentagens de sólidos em peso, o tanque tem uma linha de água de processo, de forma a
diluir a polpa com percentagens de sólidos acima dos 65%. A medição de densidade será efetuada com
recurso a amostragens e balança Marcy. Após o primeiro espessamento, os rejeitados são enviados por
tubagens (linha de transferência) até à central de pasta, localizada na zona de Feitais. A linha de
transferência tem um caudalímetro na partida e na chegada à central de Feitais, encontrando-se este caudal
de partida e chegados correlacionados.
Filtração
O sistema de filtração realiza-se com recurso a um sistema de ar comprimido, que permite uma insuflação
das malhas dos discos dos filtros e um sistema de bombagem de vácuo que realiza a sucção do fluído
filtrado. O material daqui resultante, com aproximadamente 87% de sólidos retidos na malha do filtro cai
para uma tela transportadora que a transporta até à misturadora. O fluído filtrado entra num recetor com
separador barométrico onde a água sai por gravidade.
Circuito de Cimento
Tendo em conta a existência de uma central de caldas que está contígua à central de pasta projetou-se a
central, para que esta recebesse uma calda de cimento com as características especificadas nos diagramas
de processo. A pasta fabricada na central de caldas existente alimenta o tanque de calda de cimento. Este
tanque tem agitador para evitar a segregação e secagem prematura do cimento. O sensor de nível dá
indicação à central de caldas para controlar o envio de calda de cimento. À saída deste tanque encontramse duas bombas doseadoras com caudal variável que irão dosear a quantidade de cimento à misturadora,
de acordo com a resistência necessária para determinado ponto de enchimento.
Descarga da misturadora para as torvas
É na misturadora onde se dá o processo de fabrico da pasta. A misturadora tem um sistema de comportas
controladas por duas válvulas on-off, respetivamente uma para cada comporta. Se uma válvula estiver
aberta e a descarregar para a torva correspondente, a outra deverá estar fechada sem descarga para a
torva. Esta opção permite o enchimento para a mina de Feitais (por gravidade) ou para a mina do Moinho
(com recurso a bombagem).
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A descarga da misturadora ocorre em processo contínuo segundo o ritmo da misturadora. Durante o
processo de enchimento da torva as válvulas de descarga deverão estar fechadas e só deverão ser abertas
após o processo de fabrico de pasta na misturadora estiver em contínuo, garantindo que a torva não está
vazia no momento de abertura das mesmas (principalmente para o sistema de enchimento da mina de
Feitais).
Circuito de água de processo
A água de processo serve fundamentalmente para as limpezas dos circuitos e equipamentos,
nomeadamente limpeza do circuito de cimento, lavagem da misturadora e torvas, cinta transportadora,
aspersores de limpeza dos discos dos filtros. A limpeza da misturadora é feita como se o processo estivesse
a trabalhar, com a rotação normal dos eixos da misturadora, fazendo com que as próprias “alhetas”
realizem a limpeza, saindo a água por overflow pelas comportas e descarregada na respetiva torva. A água
resultante da limpeza poderá ser enviada para o sistema de reticulação da mina, ajudando também à
limpeza prévia do mesmo, antes de usar a bomba de alta pressão e ar comprimido para a limpeza do sistema
de reticulação, no caso da mina de Feitais, ou alimentação direta de água de processo à bomba de pistão
no caso da mina do Moinho. Se se tratar de uma limpeza geral de manutenção da central de pasta, essa
mesma água deverá ser descarregada pela descarga de emergência das torvas em direção à sump das
torvas, não entrando no circuito de reticulação.
Circuito de água fresca
A utilização de água fresca é fundamental para a selagem das bombas de polpa, para alimentação aos
filtros, bombas de água de processo, filtro de disco e para a refrigeração e serviço da bomba de vácuo.
Circuito de ar comprimido
O ar comprimido é fundamental no funcionamento de toda a central de pasta, quer para o funcionamento
do sistema principal da central, o sistema de filtragem, quer para a limpeza do sistema de reticulação e
também para o acionamento de todas as válvulas pneumáticas.
Existe um compressor exclusivo para instrumentação, sendo este isento de óleo com um reservatório de
1.500 litros à saída e seguido de dois secadores de ar em paralelo (podendo estar um em serviço e outro
de reserva), após a secagem deste ar existe um reservatório de 3.000 litros e a partir daí o ar é distribuído
para toda a instrumentação da central.
Existe um outro sistema de ar comprido de funcionamento geral da central, que é fundamental para o
processo de filtração no filtro de disco e também para a limpeza do sistema de reticulação.
No edifício da central de pasta existe uma área técnica de acesso com ponte grua que permite aceder a
todos os pisos do edifício. A ponte grua consegue aceder a todos os pontos, onde se encontram os filtros .
Limpeza do circuito de reticulação (subterrâneo)
A limpeza de ambos os circuitos de reticulação (Feitais e Moinho) é feita com recurso a água industrial e ar
comprido. A água industrial permite a retirada da maior parte da pasta ao longo da tubagem e o ar
comprimido, com velocidade superior à água vai permitir um efeito “cinzel” que permite retirar a capa de
pasta que fica colada as paredes internas da tubagem. Para a mina de Feitais o sistema de limpeza é
efetuado com recurso a água de alta pressão com injeção de ar comprimido. Para a mina do Moinho o
sistema de limpeza será feito com recurso a água industrial bombeada pela própria bomba de pistão e de
seguida injeção de ar comprimido.
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4.4.3.2 Estação de Tratamento de Água de Feitais
A Estação de Tratamento de Águas de Feitais (ETAF) destina-se ao tratamento da água resultante da
filtração dos rejeitados da Central de Pasta. A ETAF é constituída pelo seguinte:
−

−

−

Depósito cilíndrico com um volume de 19,6 m3 , onde é adicionado o floculante (Nalco 71760) com
a opção de futuramente se adicionar um coagulante. A água floculada transbordará para o
clarificador onde será efetuada a separação sólido/líquido.
Clarificador de águas, de 124,5 m3 , com fundo cónico, dotado de um agitador de fundo. Na parte
superior deste transbordará a água clarificada (água a reaproveitar) para um depósito de
armazenamento. Pela parte inferior do decantador serão purgadas, através de uma bomba
pneumática centrifuga, as lamas que tenham sido separadas, sendo encaminhadas para
reaproveitamento na própria Central de Pasta.
Depósito cilíndrico com um volume de 19,6 m3 para armazenamento das águas provenientes do
clarificador. Esta água é bombeada para o processo onde é reutilizada para lavagens efetuadas na
Central de Pasta e para o fabrico das caldas.

A ETAF permite que a reutilização de água na Central de Pasta, diminuindo assim o consumo de água fresca.

4.4.3.3 Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI)
Os resíduos industriais produzidos no complexo industrial são separados e encaminhados para o Parque de
Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI). Esta infraestrutura tem uma área total de
1.100 m2 , com uma área coberta de 500 m2 para armazenamento dos resíduos perigosos, e uma área
descoberta de 600 m2 onde são armazenados os resíduos não perigosos. Toda a área é impermeabilizada,
destinando-se esta infraestrutura ao armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação,
até estes serem encaminhados para destino final por intermédio de operadores de gestão de resíduos
devidamente autorizados.

4.4.3.4 Instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais”
Os resíduos depositados nesta infraestrutura resultam dos processos de desmonte efetuados no
subterrâneo e são constituídos essencialmente por rochas vulcânicas e alguns xistos negros. Esta
infraestrutura têm uma capacidade total de 1 056 000 ton , e está dotada de drenagem periférica onde
são recolhidas as águas pluviais potencialmente contaminadas e a drenagem de lixiviados com origem na
própria instalação. Essas águas são encaminhadas para a bacia de drenagem de Feitais, de onde são
bombeadas para a instalação de resíduos “BE-BAC”. Os resíduos depositados na instalação de resíduos
“Aterro temporário de Feitais” são armazenados temporariamente, acompanhando as necessidades do
enchimento das câmaras já exploradas.

4.4.4 Zona de “Máquinas Móveis”
As infraestruturas existentes nesta zona funcionam como apoio à atividade, nomeadamente: Balneários,
escritórios e Oficinas. Desde o ano 2015, esta zona não sofreu quaisquer alterações.
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4.5 Caraterização da situação de referência versus situação pretendida
Tendo em conta o enquadramento da ALMINA no Regime de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição,
e o Sistema da Indústria Responsável, a empresa é detentora de Licença Ambiental e Título de Exploração
Industrial.
Pretende-se com a apresentação deste documento, atualizar as capacidades instaladas, nomeadamente no
que se refere a:
✓ Capacidade instalada de extração;
✓ Capacidade Produtiva de tratamento;
✓ Capacidade instalada de armazenamento de rejeitados (instalação de resíduos “BE-BAC”).
Com o objetivo de melhor entender o projeto, apresenta-se uma caraterização da situação de referência
versus situação para a qual se pretendem as alterações solicitadas.
Assim para a caraterização de ambas as situações serão abordados os seguintes aspetos:
−
−
−

Capacidades instaladas;
Principais consumíveis;
Principais resíduos produzidos.

No quadro abaixo apresentam-se os rácios e quantidades dos principais consumíveis relacionados com a
capacidade instalada de extração, nomeadamente os que estão implicitamente ligados ao desenvolvimento
dos trabalhos subterrâneos. Assim, os rácios apresentados para a capacidade instalada de extração
relacionam-se com o minério extraído, para a capacidade instalada de 1.800.000 ton/ano (Licença
Ambiental) e para a capacidade de 7.008.000 ton/ano agora solicitada.

QUADRO 23 – CAPACIDADE

INSTALADA DE EXTRAÇÃO VERSUS PRINCIPAIS CONSUMÍVEIS

Capacidade Instalada de Extração
(ton/ano)

Consumíveis
Principais consumíveis- Trabalhos
subterrâneos

Rácio de consumo

Situação de Referência
(LA)

Situação Pretendida

1 800 000

7 008 000

Consumo real

Consumo estimado

Explosivos/ minério extraído

0,6926 kg/ton

1 246 755 kg/ ano

4 854 033 kg/ ano

Gasóleo/ minério extraído

1,5048 Lts/ton

2 708 636 Lts/ano

10 545 624 Lts/ano

Água industrial/minério extraído
Energia/ minério extraído

0,1884

m3/ton

22,3632 kW/ano

339 109

m3/ano

40 253 718 kW/ano

1 320 266 m3/ano
156 721 143 kW/ano

No quadro abaixo apresentam-se os rácios e quantidades dos principais consumíveis relacionados com a
capacidade produtiva de tratamento de minério para a obtenção dos concentrados finais. Assim, os rácios
apresentados para a capacidade produtiva de tratamento relacionam-se com o minério tratado, para a
capacidade de 1.800.000 ton/ano, e 2.330.000 ton/ ano, referidas na Licença Ambiental e Licença Industrial,
respetivamente e para a capacidade produtiva de tratamento de 6.000.000 ton/ ano agora solicitada.
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QUADRO 24 - CAPACIDADE

PRODUTIVA DE TRATAMENTO VERSUS PRINCIPAIS CONSUMÍVEIS

Capacidade Produtiva de Tratamento
(ton/ ano)

Consumíveis

Situação de Referência
Principais consumíveis- Lavaria
Industrial

Rácio de
consumo

Licença Ambiental

Licença Industrial

Situação Pretendida

1 800 000

2 330 000

6 000 000

Consumo real

Consumo real

Consumo estimado

Água industrial/minério tratado

0,7695 m3/ton

1 385 044 m3/ano

1 792 863 m3/ano

4 616 814 m3/ano

Água recirculada/minério tratado

3,1481 m3/ton

5 666 506 m3/ano

7 334 978 m3/ano

18 888 355 m3/ano

Energia/ minério tratado

40,2450 kW/ton

72 440 965 kW/ano

93 770 805 kW/ano

241 469 883 kW/ano

Bolas de aço/ minério tratado

1,041 Kg/ton

1 873 769 Kg/ano

2 425 489 Kg/ano

6 245 895 Kg/ano

Bolas de cerâmico/minério tratado

0,351 Kg/ton

632 438 Kg/ano

818 655 Kg/ano

2 108 125 Kg/ano

No quadro abaixo apresentam-se os rácios e quantidades dos principais resíduos produzidos relacionados
com a capacidade produtiva de tratamento de minério para a obtenção dos concentrados finais. Assim, os
rácios apresentados para a capacidade produtiva de tratamento relacionam-se com o minério tratado, para
a capacidade de 1.800.000 ton/ano, e 2.330.000 ton/ano, referidas na Licença Ambiental e Licença
Industrial, respetivamente e para a capacidade produtiva de tratamento de 6.000.000 ton/ano agora
solicitada.
QUADRO 25 - CAPACIDADE

PRODUTIVA DE TRATAMENTO VERSUS RESÍDUOS PRODUZIDOS

Capacidade Produtiva de Tratamento
(ton/ano)

Resíduos Produzidos

Situação de Referência
Principais Resíduos- Complexo
Industrial

Rácio de consumo

Rejeitados/ minério tratado

0,9093 ton/ton
0,0001 ton/ton
0,0006 ton/ton

Resíduos industriais perigosos/
minério tratado
Resíduos industriais não perigosos/
minério tratado

Situação Pretendida

Licença Ambiental

Licença Industrial

1 800 000

2 330 000

6 000 000

Consumo real

Consumo real

Consumo estimado

1 636 806 ton/ano

2 118 755 ton/ano

5 456 021 ton/ano

128 ton/ano

165 ton/ano

426 ton/ano

1 051 ton/ano

1 361 ton/ano

3 504 ton/ano

Reagentes do processo de tratamento de Minério
Embora o processo de tratamento de minérios seja um processo físico de separação de espécies minerais,
recorre-se ao uso de reagentes (produtos químicos) essencialmente para controlo de pH, ativação ou
depressão de espécies minerais, interações hidrofóbicas e precipitação de partículas. As dosagens destes
produtos variam função dos tipos de minérios a tratar e das suas diferentes caraterísticas e composições
mineralógicas e químicas.
Pelo conhecimento existente à data, os tipos de reagentes utilizados considerando o aumento da
capacidade de tratamento para 6 0000 00 ton/ ano são os mesmos que os utilizados atualmente, sendo as
quantidades ajustadas à respetiva quantidade de minério a tratar/processar.
Assim, no quadro abaixo apresentam-se os rácios (intervalos de dosagem) dos principais reagentes
utilizados no processo de tratamento de diferentes minérios e para diferentes estágios de
moagem/flutuação.
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QUADRO 26 – PRINCIPAIS

REAGENTES UTILIZADOS NO PROCESSO DA LAVARIA

Função

Quantidade
(g/ ton)

Depressor

1500-4400

Capacidade de
Tratamento
2 330 000 Ton
Quantidade
reagente
(ton)
3495-10252

Coletor

40-60

93-140

240-360

Sedimentação

2-10

5-23

12-60

Coletor

40-60

93-140

240-360

Estabilizador de espumas

7-16

16-37

42-96

Sulfato de Cobre

Ativador

1000-1500

2330-3495

6000-9000

SIBX

Coletor

150-200

350-466

900-1200

Reagentes

Cal
Danafloat 527 E
Nalco
Aerophine 3418A
MIBC

Capacidade de
Tratamento
6 000 000 Ton
Quantidade
reagente
(ton)
9000-26400

Instalação de resíduos “BE-BAC”
Para a instalação de resíduos “BE-BAC” apresenta-se o quadro abaixo onde está referida a capacidade
instalada para ambas as situações- referência e pretendida. Como se trata de um projeto a Executar, será
abordado com maior detalhe no Ponto- Projetos a Executar.
Q UADRO 27 – CAPACIDADE

INSTALADA DE ARMAZENAMENTO DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

“BE-BAC”

DESIGNAÇÃO

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (LA)

SITUAÇÃO PRETENDIDA

Capacidade de armazenamento (Ton)

16.000.000

45.900.000

4.6 Fluxograma do Processo com entradas e saídas
Na figura abaixo apresenta-se o fluxograma das etapas do processo produtivo com identificação das
entradas/ saídas de (esta figura também está presente no Anexo II a uma escala menor, de forma a serem
mais percetíveis os códigos dos Quadros LUA utilizados):
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Matérias-primas perigosas;
Matérias-primas não perigosas;
Águas;
Efluentes;
Resíduos perigosos;
Resíduos não perigosos;
Produtos intermédios não perigosos,
Produtos finais perigosos;
Produtos finais não perigosos
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FIGURA 32 – FLUXOGRAMA
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4.7 Rede de Abastecimento de Águas e Efluentes
No que se refere ao circuito de águas, considera-se que existem dois tipos de circuitos de águas produzidas
no Complexo Industrial, nomeadamente, um circuito de águas industriais e um circuito de águas pluviais
não contaminadas. O circuito de águas é apresentado na Figura 31.
O circuito das águas industriais é composto por:
⎯ Águas industriais (origem nas captações AC1- Roxo e AC2- BAI)
⎯ Águas residuais com origem na Mina;
⎯ Águas potencialmente contaminadas com origem nas zonas industriais, nomeadamente: Feitais e
Lavaria;
⎯ Águas residuais provenientes do tratamento do minério;
⎯ Águas de percolação com origem na instalação de resíduos “BE-BAC”;
⎯ Águas de percolação com origem na instalação de resíduos ”Aterro temporário de Feitais”;
As águas pluviais não contaminadas são conduzidas para os sistemas de drenagem existente com
encaminhamento para as linhas de água.
Consciente da importância dos recursos hídricos, a ALMINA tem associado à gestão da água as principais
infraestruturas:
⎯ Barragem de Água Industrial (BAI): Destina-se ao armazenamento de água industrial para
utilização nas várias atividades. Armazena a água captada em AC1 e é o ponto de captação AC2.
⎯ Reservatórios de Feitais: Têm a função de armazenamento de água para uso industrial das
atividades desenvolvidas na área de Feitais, nomeadamente: Trabalhos subterrâneos da mina de
Feitais, Central da Pasta, Central de Betão e Oficinas.
⎯ Reservatórios da Lavaria: Têm a função de armazenamento de água para uso industrial das
atividades desenvolvidas na área da Lavaria, nomeadamente: Britagem de superfície, Lavaria
industrial, Oficinas e trabalhos subterrâneos desenvolvidos na Mina do Moinho.
⎯ BELI- Bacia de Emergência da Lavaria Industrial: Destina-se a recolher as escorrências superficiais
potencialmente contaminadas da Zona da Lavaria, através da rede de drenagem existente. Esta
bacia tem ligação à instalação de resíduos “BE-BAC” através de tubagens e respetivo sistema de
bombagem, não existindo descarga para o ambiente.
⎯ Bacia de Drenagem de Feitais: Destina-se a recolher as águas potencialmente contaminadas de
toda a área de Feitais (águas da central de pasta, central de betão, lavagem de viaturas) e as águas
geradas na instalação de resíduos “Aterro temporário de Feitais”. Esta bacia tem um sistema de
bombagem para encaminhamento das águas por tubagem para a instalação de resíduos “BE-BAC”.
⎯ Instalação de resíduos “BE-BAC”: Armazena todos os efluentes contaminados gerados no
complexo industrial, incluindo parte dos rejeitados resultantes do processo de tratamento do
minério. É na instalação de resíduos que se localiza a captação que alimenta a ETAML.
⎯ Estação de Tratamento de Água da Mina e Lavaria (ETAML): A Estação de Tratamento de Água da
Mina e Lavaria (ETAML) destina-se ao tratamento dos efluentes armazenados na instalação de
resíduos “BE-BAC”.
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⎯ Estação de Tratamento de Água de Feitais (ETAF): A ETAF destina-se ao tratamento da água
resultante da filtração dos rejeitados da Central de Pasta. A ETAF permite que a reutilização de água
na Central de Pasta, diminuindo assim o consumo de água fresca.
Na Figura 31 apresenta-se em maior detalhe o circuito das águas, onde estão identificados todos os inputs/
outputs, nomeadamente:
⎯ Captações de água industrial;
⎯ Circuito de água industrial recirculada no processo;
⎯ Efluente industrial tratado a descarregar para o meio ambiente.

4.8 Infraestruturas de Energia
A energia utilizada no processo produtivo é exclusivamente elétrica. Na instalação existem duas
subestações elétricas (subestação da Lavaria e Sub estação de Feitais).
A Subestação da Lavaria é alimentada a 60KV transformando para 6KV. Tem uma potência instalada de 45
MVA dividida em três transformadores de 15 MVA cada.
No barramento de 6KV, existem várias saídas que alimentam as diversas áreas da Lavaria e áreas
circundantes, tais como: Moagem, Remoagem, Flutuação, Espessamento, Filtragem, Reagentes, Rejeitados,
Tratamento de águas, Linha de Transferência (Paste Fill), Compress ores, Parque de concentrado,
Ventilação, Oficinas Mecânica/Eletricidade/Instrumentação, Estaleiros de Empreiteiros, Britagem de
Superfície, Extração e Rede elétrica do Jazigo do Moinho.
A Subestação de Feitais é alimentada a 60KV transformando para 15 KV. Tem uma potência instalada de 36
MVA dividida em três transformadores, dois de 6MVA e um de 24 MVA.
No barramento de 15KV, existem várias saídas que alimentam as diversas áreas de Feitais, tais como: Rede
elétrica do Jazigo de Feitais, Edifícios dos escritórios, Oficinas, Armazém, Ventilação, Central de Pasta,
Central de Betão, Estaleiros de Empreiteiros, Bombagem, Caroteca e Laboratório Geotécnico.
Atualmente a ALMINA possui um Plano de Racionalização de Consumo Energético (PREn) específico,
destinado a garantir a melhoria de desempenho energético ao longo dos anos de 2015 a 2022.

4.9 Reservatórios de combustíveis
O armazenamento de gasóleo nas instalações da ALMINA é efetuado em duas zonas distintas (Lavaria e
Feitais,) onde existem reservatórios devidamente licenciados para o efeito. O posto de abastecimento da
área da Lavaria é constituído por um reservatório de 25 m3. Quanto ao posto de abastecimento de Feitais
é constituído por 3 reservatórios de 25 m3 cada, perfazendo uma capacidade de armazenamento total de
75 m3.
Os reservatórios são equipado com sonda de nível, dispositivo que permite a todo o momento saber o
volume de líquido existente, bem como visualizar o seu nível máximo de segurança, com um indicador de
nível máximo de 85%.
Como medidas preventivas os postos de abastecimentos estão dotados de bacias de retenção e válvulas
limitadoras de enchimento. A zona de abastecimento de viaturas e máquinas está devidamente
impermeabilizada existindo sistema de drenagem instalado com separador de hidrocarbonet os para as
águas residuais oleosas. Em cada um dos locais existe sinalização e meios de extinção de incêndio,
nomeadamente baldes de areia e extintores adequados às classes de fogo previsíveis no local.
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No quadro abaixo apresenta-se um resumo das caraterísticas dos reservatórios instalados.
Q UADRO 28 – RESERVATÓRIOS
Combustível Armazenado
Tipo de reservatório
Material construtivo
Nº de reservatórios
Capacidade de cada reservatório
Capacidade Total
Bacia de retenção
Licenciamento dos reservatórios

INSTALADOS NA

ALMINA

POSTO DE COMBUSTÍVEL L AVARIA

POSTO DE COMBUSTÍVEL FEITAIS

Gasóleo simples
Superficial, de parede simples
Chapa de aço
1
25 000 litros
25 000 litros
Sim
Licença de Exploração
nº1003/2019 emitida pela
Câmara Municipal de Aljustrel

Gasóleo simples
Superficial, de parede simples
Chapa de aço
3
25 000 litros
75 000 litros
Sim
Licença de Exploração nº1004/2019
emitida pela Câmara Municipal de
Aljustrel

4.10 Caraterização das alterações efetuadas
A ALMINA tem vindo a efetuar melhorias processuais, o que permitem a concretização das capacidades
agora solicitadas. No quadro abaixo listam-se as alterações/beneficiações processuais efetuadas que
permitiram dotar a instalação para as capacidades pretendidas.
Q UADRO 29 – A LTERAÇÕES - MELHORIAS
A NO

ZONA

2017

Lavaria

2017/2018

Feitais

PROJETO

Ampliação/
substituição das
células de
flutuação

Subestação de
Feitais
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PROCESSUAIS

DESCRIÇÃO
A ampliação da área de flutuação da Lavaria permitiu uma otimização do
processo com maior aproveitamento dos recursos. Este projeto envolveu
as seguintes etapas:
− Instalação de 1 Banco de 7 células do tipo Tank- células RCS30
de 30 m3 substituindo 10 células retangulares obsoletas de 16
m3;
− 4 Células RCS30, correspondendo a um volume total de 120 m3,
substituindo 6 células OK16 com um volume de 96 m3;
− 3 Células RCS30, correspondendo a um volume total de 90 m3,
substituindo as 4 células OK16 com um volume de 64 m3,
utilizadas na 3ª Relavagem do cobre.
O aumento do tempo de flutuação e a melhor eficiência mineralúrgica,
permitiu um aumento da recuperação sem perda de seletividade do
concentrado final.
− Circuito de Flutuação do Rejeitado de Cobre, para recuperação
do Zinco, contido nos minérios maciços de Cobre.
Os ensaios realizados com o Rejeitado do Cobre, que apresentam teores>
0,60 Zn, mostraram a possibilidade de obtenção de concentrados de Zinco,
como um subproduto da flutuação daquele s minérios, mediante flutuação
diferencial Cobre/Zinco. Para tal este projeto, compreendeu a instalação
de um circuito de flutuação do rejeitado de cobre, abrangendo:
- 1 Banco de 4 células RCS100 de 100 m 3 cada, para o Desbaste do Zinco;
- 1 Banco de 3 células RCS30 de 30 m 3 cada, para o Desbaste do Produto
Remoído Zinco;
- 1 Banco de 5 células RCS30 de 30 m 3 cada, com um arranjo 1+2+2 para,
respetivamente, a 3ª Relavagem (1 célula); 2ª Relavagem (2 células) e 1ª
Relavagem (2 células).
Ampliação da subestação 60/15 KV, nomeadamente:
- Montagem de 1 transformador (24 MVA);
- Montagem de um novo painel no parque de Alta Tensão;
-Instalação de novas celas de Média Tensão;
-Painéis de proteção de Alta Tensão e Média Tensão.
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A NO

ZONA

PROJETO

Lavaria

Subestação da
Lavaria

Lavaria /
Feitais

Espessamento
primário, Linha de
transferência e
Central de Pasta

Lavaria

Ampliação da
Moagem da
Lavaria

Feitais

Estação de
Tratamento de
Água de Feitais

2018/2019

2019

DESCRIÇÃO
Ampliação da subestação 60/6.3 KV, nomeadamente:
- Montagem de 1 transformador (12 MVA), para constituir redundância
aos existentes;
-Instalação de novas celas de Média e Alta Tensão;
- Execução de novo ramal de abastecimento- 60 KV.
O “Espessamento primário, linha de transferência e central de pasta” tem
como objetivo o espessamento dos rejeitados produzidos na lavaria e
posterior utilização no enchimento de câmaras já exploradas no
subterrâneo, sob a forma de pasta com adição de cimento.
O projeto de ampliação da moagem da Lavaria consistiu na instalação de 6
moinhos SMD, permitindo assim dotar a Lavaria de um 4º estágio de
moagem, contribuindo para uma melhor eficiência no processo de
tratamento dos minérios em face da redução granulométrica obtida.
Associada ao processo da Central de Pasta foi construída uma Estação de
Tratamento de Água que permite tratar a água resultante da filtração dos
rejeitados da Central de Pasta, promovendo a reutilização de água e
diminuindo assim o consumo de água fresca.

Além das alterações/beneficiações mais diretamente relacionadas com o processo industrial, desde a
emissão do Título de Exploração Industrial n.º 1454/2010-3, datado de 30 de dezembro de 2015, foram
efetuadas restruturações no Complexo industrial. No quadro abaixo apresentam-se os projetos mais
significativos que ocorreram desde 2015, e os quais tiveram como objetivos beneficiar os espaços de apoio
à atividade, tais como: escritórios, balneários, parque de resíduos e medidas de minimização para o
controlo da dispersão de poeiras.
QUADRO 30 - A LTERAÇÕES
A NO

ZONA

PROJETO

Central de betão

2016

Feitais

Reestruturação de
Feitais

Parque de
Armazenamento
Temporário de
Resíduos
Industriais (PATRI)
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ESTRUTURAIS

DESCRIÇÃO
A central de betão permite à empresa estar dotada de capacidade
para fabricar vários tipos de betão para utilizar nos diversos trabalhos
inerentes à atividade, evitando assim recorrer a fabrico de betão
externo, com todos os impactes daí resultantes. O betão fabricado na
central é utilizado no sustimento de galerias que assegura a
estabilidade do maciço, evitando a sua deformabilidade e permitindo
a continuidade e progressão das frentes de trabalho. O processo tem
início na Central de betão onde é feita a mistura de cimento, inertes,
água e aditivos e é transportado até às frentes de trabal ho com
recurso a Camiões Betoneira e Autobetoneiras.
O Projeto de Restruturação de Feitais teve como premissa a
beneficiação de alguns espaços já existentes, nomeadamente
oficinas, escritórios e balneários, integrando-os em novos espaços
com áreas adequadas às atividades aí desenvolvidas. Esta
reorganização permitiu dotar a área de Feitais com condições de
operacionalidade necessárias à atividade mineira, Ex: Oficinas de
equipamento pesado, equipamento ligeiro, Armazém geral e
Escritórios com uma disposição interior que promove uma melhor
comunicação entre as áreas.
De forma a melhorar a gestão dos resíduos foi construído o Parque
de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI).
Esta infraestrutura tem uma área total de 1100 m 2, composta por
uma área coberta de 500 m 2 para armazenamento dos resíduos
perigosos, e uma área descoberta de 600 m 2 onde são armazenados
os resíduos não perigosos. Toda a área é impermeabilizada,
destinando-se esta infraestrutura ao armazenamento temporário
dos resíduos produzidos na instalação, até estes serem
encaminhados para destino final por intermédio de operadores de
gestão de resíduos devidamente autorizados.
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A NO

2019/2020

ZONA

PROJETO

DESCRIÇÃO

Lavaria

Encapsulamento
total do stockpille
2- Britagem de
superfície

Para minimização da dispersão de poeiras foi efetuado o
encapsulamento total da zona de armazenamento de minério de
alimentação à Lavaria. Este projeto faz parte de uma lista de medidas
de minimização que a empresa tem vindo a implementar nos últimos
anos para minimizar a dispersão das poeiras na envolvente.

A instalação de resíduos “BE-BAC” localizada na zona da Lavaria não sofreu alterações desde o projeto de
alteamento (2ª fase) que decorreu em 2013/2014, ao abrigo da Declaração de Impacte Ambiental com data
de 16 de março de 2012.
A instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais” localizada na zona de Feitais, desde a sua entrada
em funcionamento (2008) não sofreu qualquer alteração na sua capacidade total de armazenamento.
Assim, as alterações/beneficiações efetuadas registaram-se sobretudo nas zonas da Lavaria e em Feitias, o
que representa em % de edificado:
QUADRO 31 – % DE ALTERAÇÕES/ RESTRUTURAÇÕES NO EDIFICADO
ZONA

A LTERAÇÕES/ RESTRUTURAÇÃO NO EDIFICADO (%)

Lavaria

27,05

Feitais

42,51

As alterações/ restruturações efetuados na zona da lavaria foram efetuadas em áreas já intervencionadas,
pelo que se considerou que as atividades desenvolvidas geraram impactes pouco significativos .
Nas figuras abaixo estão representadas as alterações / restruturações no edificado nas zonas da Lavaria e
Feitais.
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FIGURA 33 – A LTERAÇÕES /RESTRUTURAÇ ÕES

FIGURA 34 – A LTERAÇÕES /RESTRUTURAÇ ÕES
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As alterações/ restruturações efetuados no edificicado na zona de Feitais foram efetuados em áreas já
intervencionadas, pelo que se considerou que as atividades desenvolvidas geraram impactes pouco
significativos

4.11 Caraterização das condições construtivas das oficinas de manutenção de
veículos, máquinas e equipamentos
A manutenção das viaturas e equipamentos afetos à atividade, é efetuada nas oficinas existentes nas
instalações. A oficina de manutenção localizada na zona de Feitais tem uma área total de 1.472 m2 , com
uma área dedicada à manutenção das viaturas ligeiras de 378 m 2 e uma área de 1.094 m2 para manutenção
dos equipamentos pesados. A área dedicada aos equipamentos pesados está dotada de 3 fossas para a
manutenção. As duas áreas de manutenção estão munidas com um sistema de lubrificação automático
composto por supressoras, enroladores de mangueiras, permitindo um contacto muito reduzido do
trabalhador com os lubrificantes. Os óleos utilizados nesta zona encontram-se acondicionados em bacia de
retenção na área do armazém.
Como medidas de contenção de derrames toda a oficina é coberta e impermeabilizada. Como boa prática,
sempre que necessário, durante a manutenção são colocadas aparadeiras por baixo dos equipamentos/
viaturas. Contudo, existe ainda disponível material absorvente para contenção de pequenos derrames.
As águas resultantes desta área são encaminhadas para um separador de hidrocarbonetos sendo
encaminhadas para a “Bacia de Drenagem de Feitais” e posteriormente para a instalação de resíduos “BE BAC”.
Os óleos usados produzidos nesta zona são armazenados em reservatório de parede dupla, com capacidade
de 20 m3 . Este reservatório está dotado de bacia de retenção devidamente impermeabilizada. Os óleos
usados são recolhidos por operador de gestão de óleos usados.
No que se refere à zona da lavaria, existe uma oficina com uma área total de 574 m2 . Nesta oficina são
efetuadas manutenções de equipamentos do processo. Os óleos utilizados nesta zona encontram-se
acondicionados em bacia de retenção.
Como medidas de contenção de derrames toda a oficina é coberta e impermeabilizada. Os óleos usados
produzidos nesta zona são armazenados em contentor de 1m 3 e posteriormente enviados para o PATRI,
onde são recolhidos por operador de gestão de óleos usados.
No que diz respeito aos resíduos resultantes dos trabalhos de manutenção mecânica, estes são sepa rados
de acordo com a sua tipologia e encaminhados para o PATRI, sendo posteriormente enviados para destino
final, por intermédio de operador autorizado.
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5 Descrição do estado atual do ambiente
Neste capítulo será efetuada uma caracterização do ambiente afetado pelos projetos associados à
atualização das capacidades instaladas da ALMINA, ou seja, do estado atual dos principais fatores
ambientais suscetíveis de serem afetados por este projeto e a inter-relação entre os mesmos. Neste sentido
serão abordados os seguintes descritores/fatores ambientais:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Clima;
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais;
Solo e Uso do Solo;
Recursos Hídricos (Subterrâneos e Superficiais);
Sistemas Ecológicos;
Património Cultural;
Socio economia;
Paisagem;
Qualidade do Ar;
Ordenamento do Território;
Ambiente Sonoro;
Resíduos;
Risco de Catástrofes;
Saúde Humana;
Alterações Climáticas.

A caracterização de cada fator ambiental será acompanhada de cartografia georreferenciada, a escala
adequada à fase do projeto, e com a metodologia específica utilizada e explicitação do grau de incerteza
associado à caracterização efetuada.

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 antigo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), e nas estações
meteorológicas de monitorização do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH da
responsabilidade da Autoridade Nacional da Água. Uma vez que dentro da área de estudo existem apenas
2 estações udométricas, os restantes parâmetros climáticos utilizados na caracterização e classificação do
clima da região onde se insere o projeto são provenientes da estação climatológica mais próxima da área
de intervenção. No Quadro 32 figuram as características das estações cujos dados serviram de base à
caracterização da situação de referência do presente descritor e na Figura 35 pode-se observar a localização
geográfica das mesmas estações (esta figura apresenta-se à escala no Anexo II).
Para uma representação mais atual, foram ainda considerados e analisados, sempre que possível, os dados
obtidos na Estação meteorológica da ALMINA.
Sempre que possível, utilizaram-se os dados mais recentes para a caracterização do descritor.
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Q UADRO 32 – CARACTERÍSTICA S

DAS ESTAÇÕES UTILIZADAS NA CARACTERIZAÇÃ O DO CLIMA

NOME

A LJUSTREL1

A LVALADE1

ALJUSTREL2

Código

-

-

26I/03UG

Latitude (ºN)

37º52´

37º57´

37.868

Longitude (ºW)

8º11

8º24´

-8.167

Coord. X (m)

195 475

176 436

197 000,039

Coord. Y (m)

100 176

109 458

100 108,983

Altitude (m)

238

61

193

Bacia

Sado

Sado

Sado

Concelho

Aljustrel

Aljustrel

Aljustrel

Período de funcionamento

1951 a 1980

1951 a 1980

Tipo de Estação

Udométrica

Climatológica

13-11-1931 – Atualidade / (udométrica)
07-02-2001 – Atualidade (udográfica)
Udométrica / Udográfica

Fonte: 1INMG (1991) e 2 Rede meteorológica da Autoridade Nacional da Água - https://snirh.apambiente.pt

FIGURA 35 – LOCALIZAÇÃO

DAS ESTAÇÕES METEOROL ÓGICA S NO CONCELHO DE
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Sempre que possível, efetuou-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.
Os parâmetros analisados para a caracterização do clima da área de estudo foram a temperatura, a
velocidade e direção dos ventos, a precipitação, a humidade relativa do ar, nebulosidade, insolação,
radiação, evaporação, evapotranspiração real, e 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. Este descritor tem também como objetivo
servir de apoio ao descritor de “Qualidade do ar”.

5.1.2 Caracterização climática
5.1.2.1 Temperatura do ar
Para a caracterização da temperatura do ar, foram utilizados os dados referentes à estação climatológica
de Alvalade, uma vez que as estações udométricas/udográficas não dispõem desta informação. Os dados
obtidos para esta estação baseiam-se na média dos valores de temperatura verificados ao longo dos anos
entre 1951 e 1980. Para uma abordagem mais atual, comparam-se esses valores, graficamente, com os
valores de temperatura registados em 2019 pela estação da ALMINA.
Na Figura 36 apresenta-se o gráfico com a variação da temperatura média do ar mensal registada na
estação de Alvalade e na estação da ALMINA.
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FIGURA 36 – VALORES

Ago
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Dez

Estação Almina (2019)

DA TEMPERA TURA MÉDIA MENSAL DO AR AO LONGO DO ANO

Da análise da curva dos valores médios de temperatura, verifica-se a existência de dois períodos distintos,
a estação quente que inclui os meses de junho a setembro, com temperaturas entre os 20, 2C e os 22,6C
(Estação de Alvalade) 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.
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A temperatura média anual na estação de Alvalade 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).
Na estação da ALMINA, cujos dados são mais atuais, nota-se um aumento da temperatura em todos os
meses, fato este que pode ter sido influenciado pelas alterações climáticas. O mês de agosto regista -se
como o mês mais quente e o mês de janeiro, mais frio.
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 e
12,1ºC junto à estação da ALMINA.
Mediante os registos na estação de Alvalade, 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 0C 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 fatores que a condicionam. Entre estes
fatores 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 selecionadas para a área de estudo,
apresentando-se no Quadro 33 os dados referentes a este parâmetro. No entanto salienta-se que as
estações mais fidedignas deverão ser a estações de Aljustrel, uma vez que se localizam no interior da área
de estudo.
Q UADRO 33 – VALORES
M ESES

DE PRECIPITAÇÃ O TOTAL MENSAL E ANUAL PARA AS ESTAÇÕES CONSIDERA DA S

J AN

FEV

M AR

A BR

M AI

J UN

J UL

A GO

SET

OUT

NOV

DEZ

A NO

Aljustrel (INMG)

109,3

87,7

38,7

90,9

56,1

3,0

3,0

36

51,9

83,5

103,3

90,1

753,5

Alvalade (INMG)

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 (Autoridade
Nacional da Água)

72,3

58,7

61,5

51,0

35,6

12,2

3,2

1,9

21,9

54,5

67,8

77,6

517,6

ESTAÇÃO

Estação Aljustrel 2010-2018, Estação Alvalade 1951-1980, Estação Aljustrel 1931/1932-2015/2016

Nos dados apresentados no quadro anterior, 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 é a que regista os maiores valores de pluviosidade e também a que tem
dados mais recentes.
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Os valores da precipitação máxima diária registados nas estações consideradas variam, e são mais elevados,
na estação de Aljustrel com a máxima diária de 109,3 mm no mês de janeiro, na estação climatológica de
Alvalade ocorreu o valor máximo de 82 mm no mês de janeiro, e de 82,2 mm no mês de dezembro.
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 12 dias em Aljustrel, e 17,2 dias em Alvalade. 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 e de 84,9 dias
em Alvalade. Desta forma, e fazendo a leitura apenas na estação de Aljustrel, localizada na área de estudo,
a pluviosidade distribui-se por cerca de 61 dias ao longo do ano, sendo que em 12 desses dias se registam
chuvas intensas.
O regime pluviométrico é semelhante para as estações consideradas, registando-se apenas diferenças nos
quantitativos de cada local.

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 e da ALMINA disponibilizam informação sobre este parâmetro. A humidade
relativa do ar para esta estação apresenta-se nas figuras seguintes, onde os dados refletem o estado
hidrométrico do ar pela manhã (9 h) e pela tarde (18 h).
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FIGURA 37 – HUMIDADE
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FIGURA 38 – HUMIDADE

RELATIVA DO AR ÀS 18H

As figuras anteriores permitem observar a existem de algumas variações no teor de humidade durante o
ano, de uma forma muito semelhante para as 9h e para as 18h em ambas as estações.
As 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). Quanto à estação da ALMINA o valor médio é de 73% para
a manhã e 52% para a tarde.
Os dados revelam ainda, um decréscimo da humidade relativa ao longo dos anos.

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 e Aljustrel dispõem de informação relativamente a este parâmetro.
Os valores médios dos parâmetros relativos ao vento registados na estação de Aljustrel, nos últimos 8 anos
(01.01.2010 a 31.12.2018), apresentam-se no quadro seguinte (Quadro 34).
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QUADRO 34 – PARÂMETROS

RELATIVOS AO VENTO NA ESTAÇÃO DE

A LJUSTREL

PARÂMETRO

M ÍNIMO

M ÉDIA

M ÁXIMO

UNIDADES

Direção do vento horário predominante

0

201

360

º

Velocidade do vento máxima horária

0

2,2

19,9

m/s

Velocidade do vento médio diário

0

1,5

7,4

m/s

Velocidade do vento médio horária

0

1,5

12,3

m/s

Os dados da estação de Alvalade põem em evidência que os ventos mais frequentes nesta região são os de
rumo nordeste (21,3%), seguidos pelos de rumo norte (18,6%) e oeste (11,3%), como se visualiza na Figura
39.
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FIGURA 39 – FREQUÊNCIA
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Os ventos de rumo noroeste, são mais frequentes nos meses de janeiro a outubro (atingindo o valor
máximo de 34,8% em julho), com velocidades médias de 8,5 km/h.
Nos meses de novembro e dezembro, o rumo dominante é de norte (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 35) na região em estudo verificam-se predominantemente velocidades de vento fracas, com
velocidades inferiores a 15 km.
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Q UADRO 35 – CLASSIFICAÇÃO

DO VENTO QUANTO À VELOCIDADE

V ELOCIDADE 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 fração 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.
Apresenta-se seguidamente o gráfico representativo deste parâmetro para a estação climatológica de
Alvalade (1951/1980), única estação que apresenta dados de nebulosidade.
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FIGURA 40 – NEBULOSIDA DE

MÉDIA REGISTADA AO LONGO DO ANO NA ESTAÇÃO DE

A LVALADE

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 noturno, determinado pela escassez de nebulosidade nesses meses.

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
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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 seguinte o gráfico representativo deste parâmetro para a estação de Alvalade (única
que disponibiliza estes dados), no período de 1954-1980.

FIGURA 41 – NÚMERO

TOTAL DE HORAS DE SOL DESCOBERTO AO LONGO DO ANO NA ESTAÇÃO DE

A LVALADE

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.

5.1.2.7 Evaporação
A evaporação é o processo de perda de vapor de água para a atmosfera a partir de superfícies aquáticas.
Abaixo apresenta-se um gráfico que representa a evaporação média mensal ao longo do ano para a estação
de Alvalade, única estação que disponibiliza estes dados.
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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 equiva le a
46,4 mm (em dezembro) e a total é igual a 1.466,8 mm.

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 direta 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 direta 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
direta 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 seguinte 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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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 44 o número total de dias ao longo do ano nos quais
estes elementos se registaram na estação de Alvalade (1951-1980), uma vez que não existem dados mais
atuais.

FIGURA 44 – NÚMERO

DE DIAS DE OUTROS METEOROS REGISTADOS AO LONGO DO ANO NA ESTAÇÃO DE

A LVALADE

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
fatores 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.
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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 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 noturno e à reduzida velocidade do vento durante a noite e a manhã. Nos meses 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, respetivamente 0,1; 1 e 0,2 dias/ano.
De acordo com o Relatório Anual “IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EVENTOS NATURAIS
EM PORTUGAL EM 2017”, de dezembro de 2018, são eventos naturais “as contribuições provenientes de
emissões de poluentes que não são causadas direta nem indiretamente por atividades humanas, onde se
incluem a ressuspensão ou transporte atmosférico de partículas naturais provenientes de regiões áridas”.
De acordo com o descrito no Guia para a demonstração e subtração de excedências atribuíveis a fontes
naturais (CUE, 2011), a quantificação da influência de eventos naturais nas concentrações de partículas em
suspensão no ar ambiente deve obedecer aos seguintes princípios:
−
−

−
−

as contribuições naturais não devem ser causadas por atividades humanas diretas ou indiretas
a quantificação da contribuição natural deve ser suficientemente precisa; c) a quantificação da
contribuição natural deve ser temporalmente consistente com o período de integração do valor
limite considerado;
a quantificação das fontes naturais deve ser descrita espacialmente;
as contribuições da fração natural devem ser demonstradas através de um processo de avaliação
sistemática.

Após a identificação dos dias em que ocorreu intrusão de ar carregado com partículas provenientes do
Norte de África, a contribuição do evento natural em Portugal é quantificada por região. A metodologia de
cálculo da contribuição das PM10 de origem natural, que tem sido aplicada a nível nacional, é baseada na
indicada em Querol et al (2010).
Em 2017 foram registados 165 dias de intrusão de massa de ar com origem africana sobre o território de
Portugal Continental e Arquipélago da Madeira, valor bastante superior ao registado em anos anteriores.
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Fonte: https://www.apambiente.pt/_zdata/dar/ar/relatorio_eventos%20naturais_2017.pdf

FIGURA 45 – NÚMERO

DE DIAS DE EVENTOS NATURAIS POR ANO

A duração média destes episódios foi de cinco dias e a região do Alentejo, em que se insere a ALMINA, é
uma das regiões com maior número de dias com intrusões africanas, sendo como tal uma das mais afetadas
pelo aumento da concentração de PM10 .
Os valores superiores do número de dias de eventos naturais deveram-se às condições desse ano, mais
propícias à ocorrência deste tipo de eventos e coincidindo com os meses de extremos meteorológicos com
episódios de advecção de poeiras dos desertos. Em 2018 e 2019, até ao dia 25/02/2019, ocorreram um
total de 26 previsões de ocorrência de eventos naturais com consequências nos valores de poeiras e
partículas na região do Alentejo.
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FIGURA 46 – NÚMERO

DE PREVISÕES

DE DIAS DE EVENTOS

NATURAIS POR ANO

Estes eventos têm consequências na Qualidade do Ar nas regiões afetadas, aumentando a concentração de
poeiras e partículas no ar.A região do Alentejo é uma das regiões mais afetadas por este tipo de fenómenos.
Apesar de ser deduzido o valor de contribuição destes fenómenos para a excedência dos valores limite para
a análise de conformidade dos valores de poeiras e partículas numa dada região estes eventos contribuem
para a excedências dos VLD.
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Estas contribuições no aumento de concentração das poeiras e partículas contribuem para o desconforto
da população e embora a ALMINA seja também fonte de emissão de poeiras e partículas, este incómodo e
as queixas que daí advém têm origens não só em fontes industriais, mas também associadas a fontes
naturais, nomeadamente estes eventos naturais.

5.1.3 Classificações climáticas
O clima que caracteriza a área de estudo deriva entre outros fatores, 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 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. Efetuando 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 47) 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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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).

Sendo,
I h = Iu – 0,6 Ia
I a = D/EP

(D representa o défice de água),

I u = S/EP

(S representa o excesso de água),
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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 I h de -3,2%, um I a de
53,1%, um I u 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 C 1 B’ 1 s2 a’, 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. 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.

FIGURA 48 – GRÁFICO TERMOPLUVIOM ÉTRIC O

PARA A ESTAÇÃO DE

A LVALADE

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), subtraise 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).
Efetuando 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.Para as outras estações, dado o facto de não existirem dados suficientes (não há informação
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acerca da humidade relativa do ar, nem dos dias de nevoeiro ocorridos na região), não foi possível proceder
ao cálculo deste índice.
QUADRO 36 – LIMITES

CLIMÁTICOS BASEADOS NO VALOR DO ÍNDICE

XEROTÉRM IC O

DE

GAUSSEN

CLASSES RECONHECIDAS EM PORTUGAL
DOMÍNIO CLIMÁTICO

ÍNDICE XEROTÉRMICO (X)

T. MÉDIA DE J AN.  7 ºC

T. MÉDIA DE J AN.  7 ºC

0



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)



Atlântico
Sub-mediterrânico

Fonte: Alcoforado et al. (1982)

5.2 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
5.2.1 Introdução
As infraestruturas previstas no projeto e a forma como a sua implementação se poderá refletir no meio
envolvente justificaram uma caracterização pormenorizada dos aspetos de ordem geológica,
geomorfológica e de recursos minerais presentes. Para tal foi alvo de estudo a litologia, a estratigrafia, a
morfologia, a tectónica, a sismicidade e os recursos minerais.
Para concretizar este objetivo foi efetuada 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 projeto. 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,
efetuou-se um enquadramento geológico regional. Foi ainda realizado um levantamento de campo no dia
26.03.2018.

5.2.2 Caracterização geológica regional
A área de intervenção insere-se na unidade morfoestrutural mais antiga do território português – o Maciço
Antigo ou Hespérico. Este é composto por rochas pré-câmbricas e paleozoicas, que formam o fragmento
mais contínuo do soco Hercínico da Europa. O forte dobramento e a fracturação que afetam 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 direções 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 49).
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Localização aproximada da área
de estudo

Zona Centro Ibérica

Zona De Ossa Morena

Zona Sul Portuguesa

Terrenos Alóctones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trás-Os-Montes
Douro-Beiras
Bordo Sudoeste
Espinho-Tomar-Campo Maior (Faixa Blastomilonítica)
Alter Do Chão-Elvas
Estremoz-Barrancos
Montemor-Ficalho
Maciço De Beja
Antiforma De Pulo Do Lobo
Faixa Piritosa
Sector Sudoeste
Parautoctone
Morais-Bragança
Vila Nune-Valença
Beja-Acebuches

Orla Ocidental
Orla Algarvia

FIGURA 49 – ESQUEMA TECTONO-E STRA TIGRÁFIC O
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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 Paleozoico 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 extração 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.
A Formação de Mértola é a unidade mais antiga do Grupo do Flysch do Baixo Alentejo. Trata-se de uma
formação turbidítica constituída por grauvaques, pelitos e alguns conglomerados intercalados, com as
características de um depósito tipo flysch. Os grauvaques 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 fratura 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
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 cinco unidades geológicas, dentro do limite industrial da ALMINA (Figura 50 – esta figura
encontra-se à escala no Anexo II). Salienta-se que não se encontra publicada a carta geológica 45-B,
imediatamente abaixo da Folha 42-D:
−

−

−

Formação Siliciosa de Paraíso (PS): 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
mais raramente, tufos e ocorrências de manganês. Apresenta uma espessura variável de 40 a 50
m.
Formação dos Grauvaques de Represa (RG): 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 (ML): 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 (Figura 51).
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−

−

Formação de Grauvaques de Maroiços (MG): 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.
Formação vulcânica de Aljustrel (AV): esta formação encontra-se dividida em dois horizontes: os
Tufos inferiores com megacristais (AV1), com espessura superior a 200 m e um horizonte superior
mais fino (AV2), compreendendo dois tipos principais de fácies, os chamados “Tufo da Mina” e
“Tufo Verde”. Os Tufos inferiores com megacristais e o Tufo Verde são estéreis, enquanto o Tufo
da Mina contém importantes depósitos de pirite. Os Tufos inferiores com megacris tais são tufos
porfiríticos com grandes cristais (até 4 cm) de feldspato potássico. Ocorrem no centro do anticlinal
de Aljustrel. O Tufo Verde forma uma camada até 50 cm de espessura, estando representados
tubos porfiríticos de granularidade bastante grosseira, com feldspato e fenocristais de quartzo,
contendo geralmente alguma clorite. O Tufo da Mina, ao qual vem associados depósitos de pirite,
forma uma fácies distinta, com espessura até 200 m, e cobre parcialmente o Tufo Verde.

FIGURA 50 – CARTA GEOLÓGICA
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FIGURA 51 – A SPETO

DOS AFLORAMENTOS DA FORMAÇÃO DOS

XISTOS

DE

MAU LADRÃO

Relativamente à área de estudo objeto deste EIA, refira-se que:
−

−
−

−

Zona da Lavaria: localizada no setor de Santo Antão da mina de Aljustrel. É nesta zona que funciona
a Britagem de superfície e Lavaria Industrial, onde ocorre o tratamento do minério explorado. Esta
zona localiza-se perto da Falha de Messejana, de direção NE-SW, indicada na Carta de Neotectónica
de Portugal. Esta falha caracteriza-se por um desligamento esquerdo superior a 2 km, tendo
abatimento no seu bloco norte, correspondente à Bacia Cenozoica de Alvalade.
Zona de Feitais: situa-se a sul de Aljustrel, decorrendo maioritariamente sobre sedimentos flysch
da Formação de Mértola.
Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC” – 3ª fase – o alteamento em 11 m do paramento
da instalação pressupõe o armazenamento de um volume significativo de resíduos mineiros,
caracterizados por elementos químicos variados. Esta infraestrutura localiza-se a menos de 500 m
da Falha de Messejana, de direção NE-SW, indicada na Carta de Neotectónica de Portugal. Esta
falha caracteriza-se por um desligamento esquerdo superior a 2 km, tendo abatimento no seu bloco
norte, correspondente à Bacia Cenozoica de Alvalade.
Alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI) – o alteamento da BAI irá abranger uma pequena
área de rochas vulcânicas do Complexo Vulcano-Sedimentar (afloramentos situados na margem
direita da ribeira) e sedimentos flysch da Formação de Mértola (afloramentos localizados na
margem esquerda e setor sul do reservatório). A BAI localiza-se sobre a falha da Represa, de direção
NNE-SSW, a qual apresenta em Aljustrel um rejeito horizontal de cerca de 500 metros.

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.
A bacia hidrográfica da instalação de resíduos ”BE-BAC” tem cerca de 3,8 km2 de área e uma forma
ligeiramente alongada.
A cota mais alta da bacia hidrográfica (243 m) regista-se em Maroiços, a sul de Aljustrel.
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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.
A bacia hidrográfica da BAI tem cerca de 6,0 km2 de área e também uma forma ligeiramente alongada,
sendo a cota mais alta desta bacia hidrográfica (243 m) também em Maroiços, a sul de Aljustrel.

FIGURA 52 – A SPETO

GEOMORFOL ÓGIC O DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

FIGURA 53 – A SPETO

GEOMORFOL ÓGIC O DA

“BE-BAC”

BAI

5.2.4 Enquadramento tectónico
5.2.4.1 Paleogeografia e Tectónica
A área de estudo foi fortemente afetada 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 Paleozoico 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 afetaram as rochas vulcânicas mais competentes.
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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 sinforma 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 direções próximas de WSW. Esta curvatura foi provocada por forte
arraste ao longo da falha, que funcionou com falha de desligamento esquerdo.
Os estratos do Paleozoico estão fortemente afetados igualmente por clivagem xistenta.
Relativamente à fracturação na região de Aljustrel predominam as falhas de desligamento direito tardiorogénicas 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 fraturas
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 paleozoicas, 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 Paleozoíco e o largo graben de Rio de Moinhos.

5.2.4.2 Neotectónica
A análise da atividade neotectónica diz respeito às deformações crustais mais recentes na região, ou seja,
as deformações desenvolvidas desde o estabelecimento das condições tectónicas atuais, que, segundo os
dados geológicos disponíveis, terá ocorrido no final do período Pliocénico, há cerca de 2 milhões de anos.
As deformações neotectónicas e a atividade sísmica, constituindo um seu reflexo atual, são, pois,
consequência dos processos geodinâmicos que afetaram regionalmente as placas euroasiática e africana
no decurso dos últimos 2 milhões de anos, até à atualidade (Cabral, 1995).
O estudo da atividade tectónica ocorrida nos últimos 2 Ma, nomeadamente dos movimentos tectónicos
associados à reativação 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 direta foram identificadas falhas ativas, com
indícios de movimentação recente, nomeadamente (Figura 54 – esta figura encontra-se à escala no Anexo
II):
−
−
−

A zona da lavaria e do alteamento da instalação de resíduos ”BE-BAC” situam-se a cerca de 2 km da
falha da Messejana e a cerca de 20 km da falha de Grândola;
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;
A nível local existe para além da falha da Messejana, a falha do Castelo, a falha da Represa e a falha
de Feitais. Refira-se que a BAI é intercetada pela falha da Represa.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 129 de 620
Junho 2020

FIGURA 54 – CARTA NEOTECTÓNIC A
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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, de acordo com a Carta de
Intensidade Sísmica para o período compreendido entre 1901 e 1972 (Figura 55 – esta figura encontra-se
à escala no Anexo II). Tal facto revela que a área de estudo apresenta um risco sísmico de grau mediano a
elevado.

FIGURA 55 – INTENSIDA DE

SÍSMICA

– ZONAS

DE INTENSIDA DE

SÍSMICA MÁXIMAS

De acordo com a Sismicidade Histórica – isossistas de intensidade máxima (escala de Mercalli modificada
de 1956, período de 1755-1996) (Figura 56– esta figura encontra-se à escala no Anexo II) a área de estudo
insere-se numa zona de intensidade de grau VII.
De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações 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 projeto, 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 56 – CARTA

DE INTENSIDA DE SÍSMICA

– ZONAS

DE INTENSIDA DE MÁXIMA (PERÍODO ENTRE

1901 E 1972)

5.2.5 Enquadramento geotectónico
De acordo com o reconhecimento geológico-geotécnico efetuado pela Cenorgeo em 2007, na área da
instalação de resíduos “BE-BAC” ocorrem as seguintes unidades:
−

Aterros da infraestrutura: No reconhecimento que foi efetuado, 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 infraestrutura 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 D máx da ordem de 4,5 cm, com cerca de 1,4 m de espessura. 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 infraestrutura que são
constituídos por blocos e fragmentos de rochas xisto-grauvaquícas envolvidas por solos argilosiltosos, acastanhados. A dimensão máxima dos blocos observados é da ordem de 0,4 m. Esta
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−

−

−

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 instalação. 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 instalação. 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 fraturado até profundidade da
ordem das duas dezenas de metros. Encontra-se geralmente medianamente alterado (W3 ), embora
em zonas localizadas, mais fraturadas, se apresente muito alterado a decomposto (W 4-5 ).
Caracteriza-se por apresentar fraturas geralmente próximas a muito próximas (F 4-5 ) 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
horizonte, constituído por rochas pouco alteradas (W2 ), com fraturas medianamente afastadas (F3),
e com R100% e 70%RQD100%.

5.2.6 Caracterização do património ou valores geológicos e geomorfológicos com
interesse conservacionista
Não se encontra inventariado na base de dados do LNEG, património geológico e/ou geomorfológico na
área abrangida pelo projeto. No entanto, existem três geossítios inventariados no concelho de Aljustrel no
site da Associação ProGeo – Inventário Nacional de Geossítios:
−

Corte Vicente Anes: com uma área de 50.000 m2, trata-se de um dos raros afloramentos da falha
de Messejana onde é possível observar um contacto por falha entre rochas do soco paleozoico e
sedimentos cenozoicos da bacia do Sado. O afloramento localiza-se junto a Corte Vicente Anes (NE
de Aljustrel), no talude da estrada para S. João de Negrilhos. Observa-se um acidente pertencente
à zona de falha da Messejana, colocando rochas xistentas do soco, a sueste, a cavalgar sedimentos
atribuídos ao Paleogénico e Miocénico indiferenciados na folha 42-D-Aljustrel, da Carta Geológica
de Portugal Continental na escala 1:50.000. O contacto faz-se por uma faixa de brecha de xisto com
quartzo, com cerca de 30 cm de espessura, inclinando 30° a 40°SE.
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Os dados expostos evidenciam que o acidente da Messejana foi reativado neste setor com uma
componente vertical de movimentação de tipo inverso posteriormente à sedimentação dos
depósitos terciários que afeta a avaliação qualitativa do valor científico deste geossítio é de 27,5
(0-100) e a avaliação quantitativa da vulnerabilidade é de 320 (numa escala de 100-400).
Gossan (Chapéu de ferro) do depósito de Algares: O maciço de sulfuretos de Algares, migrou para
fora, através de um imponente afloramento designado chapéu de ferro com uma extensão superior
a 900 m de comprimento e até 35 m de espessura. Este é um verdadeiro marco, não apenas por
causa das tonalidades vermelhas dos sulfuretos oxidados, mas também pela presença, igualmente
imponente, dos chapéus de ferro. Algares é também o principal setor da mina romana de Vipasca.
Algumas galerias romanas ainda são visíveis. Como o corpo é vertical e relativamente fino, a
mineralização nunca foi em céu aberto, o que proporcionou um alto grau de preservação. A
avaliação qualitativa do valor científico deste geossítio é de 57,5 (0-100) e a avaliação quantitativa
da vulnerabilidade é de 275 (numa escala de 100-400).
Roman Slag Heaps of Aljustrel: Durante os tempos romanos os corpo de minérios de S. João e
Algares foram explorados através de pequenos poços e galerias abertos, o primeiro a uma
profundidade de 118 m. A intensa atividade extrativa da Mina de Vipasca gerou uma gra nde
quantidade de escombreiras em Aljustrel, perto do vale da ribeira de Feitais. A escombreira romana
é parcialmente coberta por escombreira moderna. As escombreiras são muito importantes porque
apresentam evidências sobre a tecnologia romana para o processamento de minérios de sulfuretos.
A avaliação qualitativa do valor científico deste geossítio é de 47,5 (0-100) e a avaliação quantitativa
da vulnerabilidade é de 245 (numa escala de 100-400).

5.2.7 Identificação e caracterização dos recursos minerais
5.2.7.1 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 Superiorcarbónico 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 foi explorada para a extração do enxofre e a calcopirite, blenda e galena, fornecem
cobre, zinco e chumbo, respetivamente. Também o ouro e a prata podem representar valiosos
subprodutos.
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 o geoPortal do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia): SIORMINP - Sistema de
Informação
de
Ocorrências
e
Recursos
Minerais
Portugueses
(http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&id=69&lg=pt), existem no concelho de Aljustrel
diversas ocorrências as quais se apresentam no Quadro 37 .
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QUADRO 37 – O CORRÊNCIAS

MINERAIS EXISTENTES NO CONCELHO DE

A LJUSTREL

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)

---

Cerro do Laboreiro

Manganês (Mn)

---

Moínho

Zinco (Zn), Chumbo (Pb), Prata (Ag), Cobre
(Cu), Pirite (FeS2)

C9

Monte Coirinho

Manganês (Mn)

341

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://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&id=69&lg=pt

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 toneladas 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 toneladas e metade
pertencem a Portugal, pode-se concluir que Aljustrel têm grandes potencialidades como área mineira,
mesmo após muitos anos de extração, exatamente 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.
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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 atividade, e o de Gavião está ainda por explorar. O jazigo do Moinho,
formado por três horizontes empacotados, tem dimensões colossais (1.100 m de comprimento, 100 m de
espessura, sendo a sua extensão em profundidade desconhecida).

5.2.7.2 Recursos minerais não metálicos
De acordo com o CERAM – Sistema de Informação de Matérias-Primas Minerais com Utilização na Indústria
Cerâmica do geoPortal do LNEG, não existe nenhuma ocorrência destas substâncias no concelho de
Aljustrel.

5.2.8 Indicação de eventuais servidões administrativas de âmbito mineiro
A única servidão administrativa no concelho de Aljustrel é a concessão explorada atualmente pela ALMINA.

5.3 Solos e Uso do Solo
5.3.1 Metodologia
A identificação da(s) principal(ais) unidade(s) pedológica(s) presente(s) na área de estudo, bem como a
respetiva 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/CNROA/IEADR (Serviço Nacional de
Reconhecimento e de Ordenamento Agrário), tendo sido identificadas as manchas de solos existentes na
área de estudo e envolvente direta, bem como a capacidade de uso das mesmas.
A metodologia seguida para a caracterização e análise dos solos presentes na área de intervenção baseouse na pesquisa cartográfica e bibliográfica, de todos os elementos considerados de alguma forma relevantes
para a definição deste descritor. Por outro lado, foi efetuado um reconhecimento de campo, com o objetivo
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 em três categorias,
sendo estas:
−
−
−

Tipo de solos;
Capacidade do uso do solo;
Uso atual do solo.
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5.3.2 Tipo de Solos
A génese de um solo é determinada por:
−
−
−

processos a que foram sujeitos - físicos ou químicos;
fatores de formação do solo - material de origem, clima, relevo, organismos, tempo e homem;
processos pedogenéticos envolvidos na diferenciação de solos e pela relação solo/condições
ambiente.

Os diferentes fatores e a influência dos mesmos levam 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 no presente EIA abrange manchas de solos diversificadas. Descrevem-se de seguida as
unidades pedológicas constantes na área de estudo, de acordo com a nomenclatura constante da Carta de
Solos (Instituto de Hidráulica, 2001) (Figura 57 presente no Anexo II à escala).

FIGURA 57 – CARTA
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5.3.2.1 Descrição das unidades pedológicas
Px(d) - Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários Normais de Xistos ou Grauvaques
( f ase delgada)
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.

ASoc
Área social

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 efetiva 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.
Os litossolos são solos incipientes que derivam de rochas consolidadas, de espessura efetiva normalmente
inferior a 10 cm. Encontram-se predominantemente em áreas sujeitas a erosão acelerada ou a erosão
geológica recente.

Vx( p) - Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos, de
Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques (fase pedregosa)
Os solos Mediterrâneos Vermelhos e Amarelos de Materiais Não Calcários desenvolvem-se em relevo
normal, por vezes subnormal, e subdividem-se em 8 famílias:
−
−
−
−
−
−
−
−

de gneisses ou rochas afins (Vgn);
de tochas cristalofílicas básicas (Pv);
de xistos (Vx);
de material coluviado de solos derivados de xistos (Pvx);
de arenitos (Vtc);
de <<rañas>> ou depósitos afins (Sr);
de <<rañas>> ou depósitos afins. Com materiais lateríticos (Sr*);
de dioritos ou quartzodioritos ou rochas micrafaneríticas afins (Vm).

Os solos da família Vx abundam sobretudo na Serra de Ossa, na zona Beja-Mértola e na Serra de Espinhaço
de Cão.

Ep+ Arp – Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de pórfiros e Afloramento
Rochoso de pórfiros
Esta unidade pertence à ordem dos solos Incipientes e compreende solos não evoluídos, sem horizontes
genéticos claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário.
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Deste modo os solos têm espessura efetiva 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.
Os litossolos são solos incipientes que derivam de rochas consolidadas, de espessura efetiva normalmente
inferior a 10 cm. Encontram-se predominantemente em áreas sujeitas a erosão acelerada ou a erosão
geológica recente.
QUADRO 38 – PRINCIPAIS

CLASSES DE SOLOS PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO E DEFINIÇÃO DAS CATEGORIA S
TAXONÓMIC AS DE CADA CLASSE

ORDEM

SUBORDEM

GRUPO

SUBGRUPO

FAMÍLIA

Px(d)

Solos
Argiluviados

Solos Med. Pardos

Solos Med.
Pardos de
Materiais Não
Calcários

Normais

de xistos ou
grauvaques

ASoc

-

-

-

-

-

Ex

Solos
Incipientes

Litossolos

Litossolos dos
Climas subhúmidos e
Semiáridos

-

de xistos e
grauvaques

Vx(P)

Solos
Argiluviados
Pouco
Insaturados

Solos
Mediterrâneos
Vermelhos ou
Amarelos

Solos Med.
Verm. ou Am.
de Materiais
Não Calcários

Normais

de xistos

Ep + Arp

Solos
Incipientes

Litossolos

Litossolos dos
Climas subhúmidos e
Semiáridos

-

de pórfiros

Estas cinco unidades pedológicas representam a totalidade dos solos presentes na área de estudo.
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 cristalofílico não básico ou um grauvaque.
Os Solos ASoc (Área Social) correspondem a terrenos edificados com construções urbanas e equipamentos.
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):
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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. 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.
Os Solos Vx(p) – (Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Xistos) apresentam três horizontes que
deverão ser em tudo semelhantes aos presentes na área de estudo (Cardoso, 1965):
Horizonte A1 – 15 a 25 cm; pardo-avermelhado ou vermelho; franco ou franco-argiloso; estrutura granulosa
fina fraca a moderada; friável; pH 5,0 a 6,0;
Horizonte B – 20 a 50 cm; vermelho-escuro, pardo-avermelhado ou vermelho-amarelado; argiloso;
estrutura granulosa média moderada ou anisoforme subangulosa fina moderada; vêem-se algumas
películas de argila nas faces dos agregados; firme; pH 5,0 a 6,0;
Horizonte C – Material originário; mistura de material semelhante ao do horizonte anterior com fragmentos
de rocha, fazendo transição para a rocha-mãe (xistos argilosos ou xistos cristalofílicos básicos).
À semelhança dos Solos Ex, os Solos Ep+Arp (Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de
pórfiros e Afloramento Rochoso de pórfiros) 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. 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.

5.3.2.2 Síntese
No quadro seguinte apresentam-se as áreas das unidades pedológicas afetas pelo limite industrial da
ALMINA.
Q UADRO 39 – UNIDADES

PEDOLÓGICA S E ÁREAS

TIPOS DE SOLOS

ÁREA (ha)

%

Px(d)

66,3

16,8

ASoc

57,3

14,5

Ex

264,0

67,0

Vx(p)

0,3

0,1

Ep + Arp

6,1

1,6
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De acordo com a percentagem apresentada no quadro anterior é possível concluir que a grande maioria de
solos presente na área de estudo são solos do tipo Ex. Estes solos são caracterizados por terem um baixo
teor orgânico e reduzido potencial agrícola.

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.
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.
Q UADRO 40 – CLASSES
Classes

DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO
Características principais
Poucas ou nenhumas limitações

A

Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
Suscetível de utilização agrícola intensiva
Limitações moderadas

B

Riscos de erosão no máximo moderados
Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva
Limitações acentuadas

C

Riscos de erosão no máximo elevados
Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva
Limitações severas
Riscos de erosão elevados a muito elevados

D

Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e exploração
florestal
Limitações muito severas
Riscos de erosão muito elevados

E

Não suscetível de utilização agrícola
Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
Ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação
Ou não suscetível de qualquer utilização
Fonte: http://www.idrha.min-agricultura.pt/cartografia/notaexplisolo.html

As suas subclasses 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;
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−
−
−
−

Exploração de matas;
Exploração florestal com poucas restrições;
Exploração florestal com muitas restrições;
Vegetação natural de proteção 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 suscetíveis de utilização agrícola ou outra, e os solos das classes restantes
(D e E) não são normalmente, suscetíveis de utilização agrícola.
De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, à escala 1:25.000 (Figura 58, constante no Anexo II
à escala), 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 suscetíveis de utilização agrícola pois para além de terem uma
capacidade de uso do solo reduzida, tem fortes limitações ao nível da erosão e do escoamento superficial.

FIGURA 58 – CARTA
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5.3.4 Uso atual do Solo
Em AIA, o uso do solo é analisado segundo a sua vertente atual, sendo o uso do solo traduzido pela
ocupação atual do território, ou seja, pela utilização humana a que o solo está sujeito no momento
presente. Tal como referido ao longo do presente EIA, todas as atividades avaliadas incidem na área
industrial da ALMINA.
Quanto ao Alteamento da “BE-BAC” – 3ª fase decorrente das atividades de construção, prevê-se um volume
de solo de empréstimo de cerca de 1.865.342 m3 .
Estimam-se os seguintes valores retirados das manchas de empréstimo:
−
−
−
−

Mancha de empréstimo D: 270.000 m³;
Mancha de empréstimo E: 240.000 m³;
Mancha de empréstimo F: 90.000 m³;
Escavação entre pK 1+150 e 1+825 (manchas H e B): 1.251.000 m³.

Para além das manchas de empréstimo acima identificadas e que se destinam à construção dos maciços
estabilizadores e núcleo da instalação, poderá ser necessário utilizar os materiais provenientes da
escavação da vala sul, que se estimam em 150.000 m³ para completar as necessidades. A utilização de
qualquer material de qualquer mancha de empréstimo deve garantir o cumprimento do especificado em
projeto, que deve ser confirmada com prospeção geológica-geotécnica antes do início da execução.

FIGURA 59 – VISTA

A JUSANTE DA

“BE-BAC”

FIGURA 60 – “BE-BAC”

A PARTIR DO SEU

COROAMENTO

As manchas de empréstimo encontram-se identificadas na Figura 9 (Desenho 198.1-GEO-PE-002_1-1-R03
do Projeto de Execução). Os materiais terão também origem na escavação a realizar para implantação de
acessos essenciais à instalação, em qualquer dos casos estas deverão ser sondadas para confirmar
pressupostos de projeto conforme plano de prospeção apresentado em 198.1-GEO-PE-001_1-1-R03.
O alteamento da “BE-BAC” permitirá um aumento da capacidade de armazenamento de resíduos em
11.000.000 m3 (de 16.000.000 m3 para 27.000.000 m3 ).
Relativamente ao Alteamento da BAI prevê-se um volume de solo de empréstimo, consideravelmente
menor, de cerca de 11.200 m3 .
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FIGURA 61 – BAI A PARTIR

DO SEU COROAMENTO

FIGURA 62 – VISTA

A JUSANTE DA

BAI

Não sendo a BE-BAC e a BAI projetos novos, isto é, trata-se de infraestruturas já existentes, a alteração do
uso atual do solo para os alteamentos prender-se-á essencialmente com o aumento da área alagada e pelo
volume de empréstimo de solos necessário para a o processo construtivo.

5.3.5 Estado atual dos solos
Em maio de 2018 a ALMINA efetuou um estudo de caracterização dos solos na envolvente da instalação.
Este relatório, efetuado pela AmbiParControl, teve como objetivo caraterizar o estado dos solos periféricos
ao perímetro do complexo industrial, determinando o pH, Antimónio, Arsénio, Chumbo, Cobre, Mercúrio,
Zinco, Carbono Orgânico Total, Hidrocarbonetos Totais e Perda por ignição @ 550°C. O plano de
amostragem foi baseado em esquema aleatório, envolvendo 3 subamostras para a composição da amostra
final em pontos pré-definidos.
Os métodos utilizados para determinação dos pontos de colheita em locais pré-determinados baseiam-se
na EPA/600/R-92/128: 1992, Preparation of Soil Sampling Protocols: Sampling Techniques and Strategies.
As amostras foram colhidas, após a demarcação de todos os pontos no terreno, a uma profundidade de 30
cm com Core Sampler AMS 07/196 - Trado manual previamente submetido a processo de
descontaminação.

FIGURA 63 – RECOLHA
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As amostragens efetuadas encontram-se acreditadas pelo IPAC (Instituto Português de Acreditação),
Certificado de Acreditação número L0497, e as análises foram subcontratadas a laboratórios com todos os
ensaios acreditados pelo Czech Accreditation Institute – CAI, Certificado de Acreditação número 177 e
Canadian Association Laboratory Accreditation Inc. – CALA, Certificado de Acreditação número 1719.

FIGURA 64 – LOCALIZAÇÃO

EM PLANTA DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

A localização dos pontos de amostragem à escala 1.10.000 apresenta-se no Anexo II.
Q UADRO 41 – COORDENA DA S

GEOGRÁFICAS DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

CÓDIGO

L ATITUDE

L ONGITUDE

Solo A1

37°53'4.45"N

8°11'43.21"W

Solo A2

37°53'8.12"N

8°11'34.85"W

Solo A3

37°52'38.43"N

8°10'52.56"W

Solo A4

37°52'41.00"N

8°10'35.85"W

Solo A5

37°52'41.81"N

8° 9'10.63"W

Solo A6

37°52'32.81"N

8° 8'55.75"W

Solo A7

37°52'19.85"N

8° 9'25.34"W

Solo A8

37°52'18.22"N

8° 9'5.12"W
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Q UADRO 42 – RESULTADOS A NALÍTICOS
L AB REPORT NO

UNIT

LOR

Sample date

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

15/05/18

15/05/18

15/05/18

15/05/18

15/05/18

15/05/18

15/05/18

15/05/18

Matéria seca 105°C

%

0,1

93,8

91,1

91,3

89,9

97,2

91,5

93,8

96,6

Perda por ignição 550°C

%

0,1

5,85

7,07

13,8

6,32

4,89

6,8

9,22

11

Carbono Orgânico Total

mg/kg

5

53,8

29,5

87,1

21,7

57,8

44,5

12,3

70

Hidrocarbonetos Totais

mg/kg

21

<21

<21

218

<21

<21

<21

<21

<21

1

7,79

7,87

3,24

5,5

8,32

6,38

5,82

7,82

pH
Antimónio

mg/kg

0,1

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Arsénio

mg/kg

0,05

<0,050

0,166

<0,050

<0,050

0,104

0,066

<0,050

0,282

Chumbo

mg/kg

0,05

<0,050

<0,050

0,262

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,13

Cobre

mg/kg

0,01

0,042

0,051

44,7

0,375

0,111

0,128

0,023

0,96

Ferro

mg/kg

0,02

1,08

1,14

29

2,25

1,7

2,89

1,52

8,4

Mercúrio

mg/kg

0,0001

<0,00010

<0,00010

<0,00010

<0,00010

<0,00010

<0,00010

<0,00010

0,00056

Zinco

mg/kg

0,02

0,149

0,048

43,7

4,6

0,088

0,322

0,457

0,405

5.4 Recursos Hídricos
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 atividade humana, devese à sua utilização como meio recetor de efluentes residuais urbanos e à introdução de estruturas artificiais.
Estas ações condicionam o seu ciclo natural e provocam efeitos nefastos sobre o ambiente e o equilíbrio
destes sistemas, afetando em última consequência o próprio Homem.
Este cenário de gestão não se enquadra numa perspetiva 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 favoráveis e as medidas preventivas necessárias e minimizadoras dos
eventuais efeitos negativos.
Neste capítulo são analisados e avaliados os recursos hídricos subterrâneos e supercificiais.

5.4.1 Recursos Hídricos Subterrâneos
5.4.1.1 Metodologia
A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos baseou-se na informação constante no “Estudo dos
Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo” (ERHSA), da “Atualização do Inventário de Sistemas Aquíferos
de Portugal Continental”, que é disponibilizado no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH) disponível na página eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, no estudo “Sistemas
Aquíferos de Portugal” (Almeida et al., 2000), tendo sido complementada com um reconhecimento geral
do terreno no dia 26 de março de 2018.
Foi ainda contactada a ARH-Alentejo e a Câmara Municipal de Aljustrel, no sentido destas entidades
disponibilizarem informação de carácter hidrogeológico das captações de água subterrânea localizadas na
área de estudo e envolvente direta (união de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos).
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A caracterização hidrodinâmica das águas subterrâneas foi, também, efetuada com base nos dados
disponibilizados e, com base na rede de monitorização de águas subterrâneas da ALMINA. Apresenta-se,
de seguida, uma breve descrição dos principais aspetos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos
subterrâneos, com vista à caracterização da hidrogeologia da área de estudo.

5.4.1.2 Enquadramento hidrogeológico regional
A área do projeto localiza-se na Unidade Hidrogeológica designada por Maciço Antigo. As unidades
hidrogeológicas identificadas e mapeadas correspondem às quatro grandes unidades morfoestruturais em
que se encontra dividido o território continental: Bacia Tejo-Sado, Maciço Antigo, Orla Meridional e Orla
Ocidental.
O tipo de formações presentes na região em estudo não permite o desenvolvimento de um número
significativo de áreas com grande interesse hidrogeológico, pelo que o projeto se integra num contexto
hidrogeológico que não abrange nenhum dos sistemas aquíferos de importância regional identificados em
Portugal Continental, enquadrando-se no Sistema Aquífero designado por A0 – Maciço Antigo
Indiferenciado. O Maciço Antigo é constituído essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares,
litologias habitualmente designadas pelos hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras, ou ainda
por rochas fraturadas 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 fraturas
resultantes da descompressão dos maciços. Os xistos apresentam um caudal médio de 1,5 l/s (Almeida et
al., 2000).
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.

A área do projeto insere-se, do ponto de vista hidrogeológico e a pequena escala, no Maciço Antigo, não
intersetando sistemas aquíferos, mas apenas aquíferos de carácter local.
Do ponto de vista geológico, a área situa-se essencialmente sobre: rochas vulcânicas ácidas riolíticos e
quartzo-queratofíricos e felsitos do Complexo Vulcano-Sedimentar da Faixa Piritosa, xistos siliciosos e
sedimentos vulcanogénicos, xistos negros e xistos borra de vinho do Complexo Vulcano-Sedimentar da
Faixa Piritosa, grauvaques e pelitos da Formação de Mértola e o filão dolerítico da Messejana. Do ponto de
vista hidrogeológico, existem aquíferos freáticos de carácter local, cuja produtividade e exsurgência
depende do grau de alteração e de fracturação das rochas e das interseções topográficas do nível freático.
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A falha de Messejana, preenchida por um filão dolerítico, e a falha da Represa constituem zonas
preferenciais de infiltração e circulação de águas.

5.4.1.3 Inventário das captações de água subterrânea
No âmbito da caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto foi contactada a ARH -Alentejo
e a Câmara Municipal de Aljustrel, no sentido destas entidades disponibilizarem informação de carácter
hidrogeológico das captações de água subterrânea localizadas na área de estudo e envolvente direta (união
de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos).
Desta forma, a caracterização hidrodinâmica das águas subterrâneas foi efetuada a partir dos dados
disponibilizados, com base na Rede de Quantidade de Águas Subterrâneas do SNIRH, com base na rede de
monitorização de águas subterrâneas da ALMINA e no levantamento de campo efetuado no EIA anterior
da ALMINA, onde foram identificadas 7 captações de água subterrânea na área de estudo e envolvente
direta, e também com base nos dados disponibilizados pela ARH-Alentejo.
Desta forma foram identificados 4 furos, 5 poços, 1 nascente e 6 piezómetros na área de estudo e
envolvente, cujas características e fotos se apresentam no Quadro 43 e cuja localização se apresenta na
Figura 65.
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L OCALIZAÇÃO

TIPO DE CAPTAÇÃO

COORDENADAS MILITARES
M (m)

P (m)

DIÂMETRO
(m)

PROFUNDIDADE DO NÍVEL DE ÁGUA
(m)

Monte da Manteira

Furo principal

196310,7

99103,2

-

-

Monte da Manteira

Poço

196312,9

99081,1

3-4

1-1,5

Monte da Manteira

Tanque

196277,6

99085,5

-

-
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Monte da Manteira

Furo A

196145,1

99112,1

Monte da Manteira

Furo B

196012,6

99129,7

Monte da Manteira

Furo C

195838,1

99310,8
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Monte da Fonte Coberta

Poço

195793,9

99010,4

1

<1

Monte da Fonte Coberta

Nascente

195979,4

98787,4

-

0

Poço Rio de Moinhos

Poço

192839,9

102468,0

1

2,6
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Poço Monte Brás da Gama

Poço

193553,3

101551,0

2

2,43

Poço Monte do Morgado

Poço

194809,2

100857,8

2

7,41

Base do Dique da BE (F8)

Piezómetro

195214,5

101201

-

4,19
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Jusante da BELI (F6)

Piezómetro

195275,2

101019,5

-

2,72

Piezómetro F1

Piezómetro

196305,1

100104,58

-

18

Piezómetro G1

Piezómetro

196059,56

99559,98

-

12
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Piezómetro H

Piezómetro

195253,9

101091,0

-

2

Piezómetro I

Piezómetro

195049,7

101284,0

-

3,22

QUADRO 43 – CARACTERÍSTICA S
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FIGURA 65 – LOCALIZAÇÃO
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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 extração de 9 m3 /h. Não são efetuadas 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.
Salienta-se que no SNIRH existem poços na envolvente da área de estudo com informação sobre
piezometria (Quadro 44). A localização dos mesmos é apresentada na Figura 67, apresentada
umas páginas abaixo.
QUADRO 44 – DADOS
N.º DE

TIPO DE

INVENTÁRIO

CAPTAÇÃO

529/54

DAS CAPTAÇÕES INVENTARIA DA S NA ENVOLVENTE DA ÁREA DE ESTUDO
PROF.
NOME

FREGUESIA

COTA (m)

Poço

Monte do Vale Leitão de Baixo

Rio de Moinhos

529/55

Poço

Courelas do Pego

529/56

Poço

529/58
530/37

COORDENADAS MILITARES

(m)

M (m)

P (m)

99,83

2,66

194385

104013

Messejana

116,6

4,56

186931

102079

Monte de Vila de Cortes

Rio de Moinhos

110,04

10,29

190990

104386

Poço

Monte do Bispo

Aljustrel

135,19

10,97

193673

99912

Poço

Carrapateira

Ervidel

159,87

5,62

203031

109623

O uso principal de todas estas captações é a agricultura (rega), o uso secundário é PGMRHSubFase de Exploração e a proveniência dos dados é da EDIA.
No Quadro 45 apresenta-se o nível piezométrico e a profundidade do nível de água destas
captações no período de 30-03-2016 a 30-03-2017 (dados mais recentes disponíveis).
QUADRO 45 – NÍVEL

PIEZOMÉTRIC O E PROFUNDIDA DE DO NÍVEL DE ÁGUA DAS CAPTAÇÕES

INVENTARIA DA S NA ENVOLVENTE DA ÁREA DE ESTUDO
N.º DE

DATA

NÍVEL PIEZOMÉTRICO (m)

PROFUNDIDADE DO NÍVEL DE ÁGUA (m)

529/54

30-03-2016

96,40

2,43

529/54

30-07-2016

96,13

2,70

529/54

30-09-2016

<96,03

>2,80

529/54

30-01-2017

96,48

2,35

529/54

30-03-2017

96,73

2,10

529/55

30-03-2016

113,82

2,78

529/55

30-07-2016

113,79

2,81

529/55

30-09-2016

112,60

4,00

529/55

30-01-2017

115,22

1,38

529/55

30-03-2017

114,85

1,75

529/56

30-03-2016

105,56

4,48

529/56

30-07-2016

105,54

4,50

INVENTÁRIO
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N.º DE

DATA

NÍVEL PIEZOMÉTRICO (m)

PROFUNDIDADE DO NÍVEL DE ÁGUA (m)

529/56

30-09-2016

105,94

4,10

529/56

30-01-2017

105,91

4,13

529/56

30-03-2017

108,63

1,41

529/58

30-03-2016

130,91

4,28

529/58

30-07-2016

129,59

5,60

529/58

30-09-2016

128,99

6,20

529/58

30-01-2017

129,79

5,40

529/58

30-03-2017

131,29

3,90

530/37

30-03-2016

157,87

2,00

530/37

30-07-2016

157,37

2,50

530/37

30-09-2016

157,67

2,20

530/37

30-01-2017

158,17

1,70

INVENTÁRIO

Através da tabela anterior pode-se concluir que o nível piezométrico diminui na estação seca e
aumenta na estação húmida. Relativamente à profundidade do nível de água, a sua variação é
inversamente proporcional ao nível piezométrico, ou seja, a mesma aumenta no período seco e
diminui no período húmido.
A APA/ARH do Alentejo disponibilizou dados sobre captações licenciadas num buffer de 500 m
relativo ao limite do terreno da área de estudo, estes dados são apresentados de seguida na
Figura 66 – apresenta-se à escala 1:25.000 no Anexo II e no Quadro 46.
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FIGURA 66 – LOCALIZAÇÃO
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Das captações licenciadas no buffer de 500 m disponibilizadas pela APA/ARH, em redor da área
de estudo, constata-se que o uso predominante é para rega, e correspondem maioritariamente
a furos e poços (Quadro 46). Estas captações apresentam profundidades que variam entre 6 a
43 m, para os furos que disponibilizam essa informação. O volume máximo mensal varia entre
200 e 1.200 m3 para os furos que disponibilizam esta informação. Não existem dados que
determinem a qualidade da água.
Todas as captações subterrâneas identificadas pela ARH, encontram-se dentro da área de
estudo (buffer 500 m), por este motivo foram calculadas as suas distâncias aos diferentes
projetos.
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QUADRO 46 – CARACTERÍSTICA S

DA CAPTAÇÕES DE ÁGUA DAS CAPTAÇÕES INVENTARIA DA S NA

ENVOLVENTE DA ÁREA DE ESTUDO FORNECIDAS PELA

ID

TIPO

COTA

V OLUME M ÁX.
M ENSAL (M3)

PROF.
(M)

ARH/A LENTEJO
DISTÂNCIA AO

L OCAL

FINALIDADE / USO

PROJETO

(M)

43756

Furo vertical

-

200

43

Rua Alexandre Herculano, nº18

Rega

384

62172

Furo

-

-

39

Casa do Monte – Av. 1º Maio

Rega

434

62173

Furo

-

-

49

Horta da Roldana

Rega

250

63803

Poço

-

-

8

Horta da Roldana

Rega

253

63804

Poço

-

-

6

Horta da Roldana

Rega

169

69208

Charca A

-

1200

-

Herdade do Azinhal

-

1600

43756

Furo vertical

-

200

43

Rua Alexandre Herculano, nº18

Rega

207

62172

Furo

-

-

39

Casa do Monte – Av. 1º Maio

Rega

847

62173

Furo

-

-

49

Horta da Roldana

Rega

1060

63803

Poço

-

-

8

Horta da Roldana

Rega

865

63804

Poço

-

-

6

Horta da Roldana

Rega

859

69208

Charca A

-

1200

-

Herdade do Azinhal

-

2211

43756

Furo vertical

-

200

43

Rua Alexandre Herculano, nº18

Rega

1072

62172

Furo

-

-

39

Casa do Monte – Av. 1º Maio

Rega

1070

62173

Furo

-

-

49

Horta da Roldana

Rega

3185

63803

Poço

-

-

8

Horta da Roldana

Rega

3171

63804

Poço

-

-

6

Horta da Roldana

Rega

3074

69208

Charca A

-

1200

-

Herdade do Azinhal

-

168

5.4.1.4 Captações inventariadas na envolvente e análises físicoquímicas
A análise dos parâmetros hidroquímicos reporta-se à informação constante na base de dados
do INAG-SNIRH, relativamente a 51 captações localizadas no concelho de Aljustrel, nas cartas
militares n.º 529, 538, 530 e 539, todas localizadas no Maciço Antigo Indiferenciado, na bacia
hidrográfica do rio Sado e com um objetivo comum – captação/extração. No Quadro 47
apresentam-se as características dessas mesmas captações e no Quadro 48 as análises físicoquímicas das captações que possuem esta informação, umas não pertencem, à Rede de
Qualidade do SNIRH, correspondendo a Dados Não Periódicos ou seja a análises pontuais; outras
(6 captações) pertencem a Rede de Qualidade.
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QUADRO 47 – DADOS
N.º DE
INVENTÁRIO

DAS CAPTAÇÕES INVENTARIA DA S NA ENVOLVENTE DA ÁREA DE ESTUDO

TIPO DE CAPTAÇÃO

L OCAL

FREGUESIA

COTA (m)

COORDENADAS MILITARES
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

529/54

Poço

Monte do Vale Leitão de Baixo

Rio de Moinhos

99,83

194385

104013

529/55

Poço

Courelas do Pego

Messejana

116,6

186931

102079

529/56

Poço

Monte de Vila de Cortes

Rio de Moinhos

110,04

190990

104386

529/57

Furo vertical

Casa agrícola Gamito Ferreira

Aljustrel

134,46

198416

10293

529/58

Poço

Monte do Bispo

Aljustrel

135,19

193673

99912

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

530/37

Poço

Carrapateira

Ervidel

203031

109623

538/2

Furo vertical

Monte Branco dos Fandangos - Castro
Verde

Messejana

159

185790

94080

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

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

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
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N.º DE
INVENTÁRIO

COORDENADAS MILITARES
TIPO DE CAPTAÇÃO

L OCAL

FREGUESIA

COTA (m)
M (m)

P (m)

538/19

Furo vertical

Amendoeira

Aljustrel

190

199375

95550

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

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

Furo vertical

Monte Novo

Aljustrel

188

202300

94500

539/30

Fonte:http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.4&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL

Das 51 captações identificadas, 31 correspondem a furos verticais e 20 a poços. Destas 51
captações 12 não apresentam dados de qualidade e das 39 captações com dados de qualidade
19 correspondem a furos verticais e 20 a poços.
De seguida, apresentam-se os dados de 6 captações de água subterrânea no concelho de
Aljustrel que pertencem a Rede de Qualidade de Águas Subterrâneas.
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FIGURA 67 – CAPTAÇÕES
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QUADRO 48 – CARACTERÍSTICA S
DATA

PH

TEMPERATURA (ºC)

HIDROQUÍMICA S DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA NA ENVOLVENTE DA ÁREA DE ESTUDO
DUREZA

CONDUTIVIDADE (µS/cm)
BICARBONATO

FERRO

CLORETO

DIÓXIDO DE
CARBONO
(mg/l)

SÍLICA
(mg/l)

A LCALINIDADE
(mg/l CaCO3)

POTÁSSIO
(mg/l)

SÓDIO
(mg/l)

CÁLCIO
(mg/l)

M AGNÉSIO
(mg/l)

NITRATO
(mg/l)

NITRITO
(mg/l)

COLHEITA

A NÁLISE

CAMPO

L AB.

CAMPO

L AB.

CAMPO

L AB.

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

SULFATO
(mg/l)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

529/54

30-03-2016

30-03-2016

7,70

-

12,8

12,8

6.640

-

544

-

2.500

431

2.020

-

-

--

2,96

940

278

322

24,1

0,047

529/54

30-07-2016

30-07-2016

7,70

-

22,1

22,1

6.210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,5

-

529/54

30-09-2016

30-09-2016

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800

367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

529/54

30-01-2017

30-01-2017

7,80

-

13,1

13,1

5.130

-

-

<0,002

-

-

-

-

19,4

174

-

342

-

-

<0,27

-

529/54

30-03-2017

30-03-2017

8,20

-

14,5

14,5

-

-

295

-

1.460

300

531

-

-

-

1,20

77,8

81,8

-

0,037

529/55

30-03-2016

30-03-2016

5,90

-

15,2

15,2

209

-

4,7

-

47,8

6,76

44

-

-

-

0,222

29

2,51

9,12

33,6

0,006

529/55

30-07-2016

30-07-2016

6,00

-

22,2

22,2

232

-

-

-

45,2

6,2

-

-

-

-

-

-

-

32,5

-

529/55

30-09-2016

30-09-2016

6,00

-

20,4

20,4

214,2

-

9,85

-

43,7

<5

45

-

-

-

0,237

29,3

3,17

8,91

37,4

0,009

529/55

30-01-2017

30-01-2017

5,10

-

13,6

13,6

271

-

-

<0,002

44,3

8,6

-

-

19

3,8

-

-

-

-

41,7

-

529/55

30-03-2017

30-03-2017

5,40

-

15,7

15,7

226

-

1,55

-

47,9

6,3

37

-

-

-

0,522

28,1

1,42

8,09

44,6

<0,005

529/56

30-03-2016

30-03-2016

7,60

-

15,8

15,8

4458

-

219

-

34,3

40,2

188

-

-

-

6,67

40,3

41,8

20,2

1,75

0,008

529/56

30-07-2016

30-07-2016

7,60

-

20,6

20,6

511

-

-

-

36,7

38,2

-

-

-

-

-

-

-

-

1,23

-

529/56

30-09-2016

30-09-2016

7,20

-

19,9

19,9

466

-

235

-

36,6

29,6

196

-

-

-

7,48

40,5

44,6

20,6

0,78

0,022

529/56

30-01-2017

30-01-2017

7,40

-

15,4

15,4

500

-

-

0,002

39,7

31,2

-

-

12,3

-

-

-

-

-

8,67

-

529/56

30-03-2017

30-03-2017

7,50

-

16,1

16,1

544

-

179

-

45,2

36,9

188

-

-

169

6,11

46,5

48,1

16,4

-

0,027

529/57

30-03-2016

30-03-2016

7,70

-

15,4

15,4

716

-

168

-

156

81,3

255

-

-

-

0,700

71

65,6

22,2

3,95

<0,005

529/57

30-07-2016

30-07-2016

7,30

-

20,5

20,5

705

-

-

-

91

47,0

-

-

-

-

-

-

-

-

<0,27

-

529/57

30-09-2016

30-09-2016

7,20

-

19,4

19,4

618

<0,002

212

-

104

47,1

241

-

-

-

0,482

64,5

63,6

19,9

<0,27

<0,005

529/57

30-01-2017

30-01-2017

7,50

-

17,9

17,9

777

-

-

-

126

66,4

-

-

15,7

-

-

-

-

-

<0,27

-

529/57

30-03-2017

30-03-2017

-

-

14,8

14,8

534

122

<0,002

103

43,4

149

-

-

162

0,549

53,5

37,1

13,7

<0,27

<0,005

529/58

30-03-2016

30-03-2016

7,30

-

15,9

15,9

668

-

238

-

65,1

98,9

266

-

-

-

2,03

63,2

66,6

24,2

<0,27

<0,005

529/58

30-07-2016

30-07-2016

7,60

-

20,3

20,3

639

-

-

-

64,8

65

-

-

-

-

-

-

-

-

<0,27

-

529/58

30-09-2016

30-09-2016

7,40

-

19,0

19,0

577

-

228

-

62,5

62,4

227

-

-

-

0,657

61,4

58,6

19,7

<0,27

<0,005

529/58

30-01-2017

30-01-2017

7,80

-

15,7

15,7

600

-

<0,002

59,5

80,1

-

-

19,4

-

-

-

-

-

<0,27

-

529/58

30-03-2017

30-03-2017

7,30

-

15,9

15,9

666

-

215

-

67,9

136

226

-

-

174

0,561

58,5

64,9

16

<0,27

<0,005

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.º
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DATA

PH

TEMPERATURA (ºC)

CONDUTIVIDADE (µS/cm)

DUREZA
BICARBONATO

FERRO

CLORETO

DIÓXIDO DE
CARBONO
(mg/l)

SÍLICA
(mg/l)

A LCALINIDADE
(mg/l CaCO3)

POTÁSSIO
(mg/l)

SÓDIO
(mg/l)

CÁLCIO
(mg/l)

M AGNÉSIO
(mg/l)

NITRATO
(mg/l)

NITRITO
(mg/l)

COLHEITA

A NÁLISE

CAMPO

L AB.

CAMPO

L AB.

CAMPO

L AB.

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

SULFATO
(mg/l)

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

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

1,0

110

38,5

150,6

60,6

0,09

530/37

30-03-2016

30-03-2016

7,60

-

15,4

15,4

1.152

-

401,0

-

186

86,9

469

-

-

-

0,382

100

86,1

61,6

82,3

<0,005

530/37

30-07-2016

30-07-2016

7,80

-

20,6

20,6

1.253

-

-

-

161

75,8

-

-

-

-

-

-

-

-

83,2

-

530/37

30-09-2016

30-09-2016

7,60

-

18,6

18,6

1.149

-

394

-

163

73,2

493

-

-

-

0,871

109

93,4

63,2

88,5

0,006

530/37

30-01-2017

30-01-2017

7,70

-

14,7

14,7

1.208

-

360

<0,002

157

102

-

-

24,9

300

-

-

-

-

81,8

-

530/37

30-03-2017

30-03-2017

7,80

-

16,5

16,5

1.166

-

-

-

158

95,2

449

-

-

-

0,394

85,7

57

67,5

0,005

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

N.º

TOTAL

(mg/l
CaCo3)

Fonte: http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.4&ccdr=Alentejo&conc=ALJUSTREL

Legenda:
> Valor desejável (DL 306/2007)
> Valor paramétrico (DL 306/2007)
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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 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 49).
QUADRO 49 – VALORES

PARAMÉTRICOS ESTABELECIDOS NO

DECRETO-L EI

N.º

306/2007,

DE

27 DE

AGOSTO
PARÂMETRO E UNIDADE

V ALOR 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)

2.500

-

Dureza total (mg/l CaCO3)

-

<150 e > 500

pH (unidades de pH)

≥6,5 e ≤9

-

Ferro (µg/l Fe)

200

-

Magnésio (mg/l Mg)

-

> 50

Sulfatos (mg/l SO4)

250

-

Sódio (mg/l Na)

200

-

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, condutividade, cloretos sulfatos e nitratos. Tratam-se de águas com
uma mineralização elevada, duras, com concentrações elevadas de cloretos, nitratos e sódio.
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 elétrica, bem como a concentração em sódio,
Cálcio e Magnésio indicam o a existência de águas nesta região inseridas na classe C 3 S1 e C 2 S1, 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 elétrica, acima de 250 µS/cm), e um perigo de alcalinização baixo (devido
essencialmente a baixas concentrações de sódio).
Com base nos estudos e monitorizações efetuadas, pela ARH-Alentejo na globalidade e pela
ALMINA na área envolvente do projeto, pode-se constatar que o principal fator com impacte na
qualidade das águas subterrâneas são as próprias caraterísticas geológicas presentes nesta
região, sem outro motivo aparente para a excedência dos valores paramétricos.
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5.4.1.5 Caracterização

piezométrica

das

estações

de

monitorização de água subterrânea da ALMINA
A ALMINA, de acordo com a sua LA efetua a monitorização das águas subterrâneas sob influência
da “BE-BAC”, de acordo com uma frequência de monitorização mensal, no que diz respeito ao
nível piezométrico. A localização destes pontos em planta pode ser visualizada na Figura 66.
No Quadro 50 apresenta-se a cota piezométrica dos pontos de monitorização de águas
subterrâneas no ano 2019 e na Figura 68 a evolução do nível piezométrico ao longo dos anos
(2014 a 2019).
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QUADRO 50 – NÍVEL
DESIGNAÇÃO DO PONTO DE MONITORIZAÇÃO DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS

COTA BOCA
Z
(m)

COTA DE
FUNDO

Z
(m)

PIEZOMÉTRIC O DAS ESTAÇÕES DE MONITORIZA ÇÃ O DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

(A NO 2019)

COORDENADAS MILITARES
M (m)

P (m)

J AN

FEV

M AR

A BR

M AI

J UN

J UL

A GO

SET

OUT

NOV

DEZ

M ÉDIA

Piezómetro F1

174,571

156,571

196305,14

100104,58

166,30

166,57

167,62

167,59

167,59

167,46

167,70

167,64

167,82

167,78

168,15

169,12

168,31

Piezómetro G1

174,616

162,616

196059,56

99559,98

169,70

169,96

172,35

171,36

170,17

169,66

169,48

169,34

169,17

169,13

171,67

169,12

169,66

Piezómetro I (jusante do piezómetro H)

120,3

83,39

195049,7

101284

118,15

118,12

119,24

118,78

118,56

118,44

118,22

118,09

117,84

118,06

118,34

118,36

118,36

Piezómetro H (jusante da BE)

125,9

92,1

195253,9

101091

120,30

117

120,30

120,30

119,36

120,30

120,30

120,30

119,13

120,3

119,06

119,57

120,30

Base do Dique da BE (F8)

127,9

120,8

195214,5

101201

126,21

125,64

126,74

126

125,67

125,87

125,93

126

125,55

127,76

125,76

125,71

126,10

Jusante da BELI (6 F6)

128,9

121,65

195275,2

101019,5

126,14

125,98

126,94

126,47

126,16

126,06

125,92

125,49

124,55

126,54

126,34

126,15

125,81

142

132,1

194809,2

100857,8

139,45

139,34

140,39

140,32

140,29

139,90

139,95

139,81

139,87

139,95

140,50

140,41

140,22

Poço Monte Brás da Gama

101,9

94,7

193553,3

101551

99,16

99,23

100,74

100,31

99,94

99,76

99,57

99,39

99,33

99,74

100,20

100,25

100,24

Poço Rio de Moinhos

94,3

89,1

192839,9

102468

92,19

91,58

92,9

92,50

92,04

91,86

91,73

91,40

91,16

91,48

93,22

92,35

92,17

Poço Monte do Morgado
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FIGURA 68 – VISUALIZAÇÃO
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Nos gráficos apresentados na Figura 68, com o nível piezométrico nos vários locais de
monitorização de águas subterrâneas, pode-se constatar que de uma forma geral o nível
piezométrico diminui no período seco, registando-se um aumento no período húmido. Quando
comparados os anos de monitorização (2014 a 2019), não se regista uma variação significativa
entre os anos.
Salienta-se que com a subida do nível da água da instalação de resíduos “BE-BAC” os
piezómetros F e G ficaram inundados no final de 2016, pelo que foram substituídos pelos
piezómetros (F1 e G1). Estes piezómetros foram incluídos na rede de monitorização de águas
subterrâneas, tendo sido monitorizados pela primeira vez em novembro de 2016.
De acordo com sondagens de prospeção geológico-geotécnicas e de pesquisa hidrogeológica
efetuadas em 1990 na envolvente à BE- BAC (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 Ex-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 BE e
de menos de 1 m na BAC;
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 hidrogeológico 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. A permeabilidade horizontal é reduzida, 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 fraturado litologicamente constituído por xistos e
grauvaques recortados por fraturas várias; este aquífero apresenta permeabilidades
entre 10-6 a 10-3 .

5.4.1.6 Vulnerabilidade à poluição
Em condições naturais as águas subterrâneas apresentam uma composição físico-química e uma
qualidade que refletem as formações geológicas em que circulam. A degradação da qualidade
da água é na maior parte dos casos o reflexo do tipo de atividades que são desenvolvidas na
área de influência dos níveis aquíferos, sendo alteradas as características primárias da água pela
circulação de 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 V 6 , o que
de acordo com a classificação EPPNA (Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água) (Quadro 51
), corresponde a aquíferos em rochas fissuradas, que apresentam uma vulnerabilidade à
poluição baixa a variável, em função da faturação, uma vez que, se a rocha se encontrar muito
fraturada, a vulnerabilidade à poluição poderá ser média a alta.
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Q UADRO 51 – CLASSIFICAÇÃO EPPNA

DA VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO DOS SISTEMAS

HIDROGEOL ÓGIC OS
CLASSE
V1 – Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação
V2 – Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta

V ULNERABILIDADE À
POLUIÇÃO (*)

Alto
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
V6 – Aquíferos em rochas fissuradas
V7 – Aquíferos em sedimentos consolidados
V8 – Inexistência de aquíferos

Médio a Baixo
Baixo e Variável
Baixo
Muito Baixo

Fonte: http://www.inag.pt
(*) 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 aspeto 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).

5.4.1.7 Ensaios de traçadores nos piezómetros
O movimento da água subterrânea pode ser seguido de modo prático e objetivo, adicionandolhe substâncias tanto quanto possível inertes, que se movam à mesma velocidade e se possam
detetar e medir com facilidade. As substâncias que apresentam estas propriedades são
conhecidas por traçadores. Para a caracterização do aquífero subjacente à instalação de
resíduos “BE-BAC” utilizou-se um traçador que melhor se adequava ao tipo de aquífero em
estudo – a uranina. Desta forma foi injetado 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). Após a injeção foram, diariamente,
colhidas amostras de água nos piezómetros a distâncias compreendidas entre 15 e 275 m.
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Piezómetro A
Piezómetro E

FIGURA 69 – LOCALIZAÇÃO

DOS PIEZÓMETROS

AEE

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 26-091990. Em 16-10-1990 foi ainda efetuada uma análise de água do furo de injeção 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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5.4.1.8 Qualidade da Água Subterrânea
Em condições naturais as águas subterrâneas apresentam uma composição físico-química e uma
qualidade que refletem as formações geológicas em que circulam. Toda esta zona, devido à
atividade mineira tem sido objeto de uma caraterização físico-química muito cuidada.
Na zona em estudo, para além da atividade mineira foram ainda identificadas algumas
atividades pecuárias (boviniculturas) na bacia hidrográfica da instalação de resíduos “BE-BAC”,
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.
De salientar que poderá haver uma contribuição de poluição difusa oriunda principalmente das
áreas mineiras abandonadas com origem nas escorrências das escombreiras é uma das fontes
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.
A ALMINA, de acordo com a sua LA efetua a monitorização das águas subterrâneas nos locais
apresentados no Quadro 52, de acordo com a frequência de monitorização apresentada no
Quadro 53.
A localização destes pontos em planta pode ser visualizada na Figura 69.
Q UADRO 52 – LOCALIZAÇÃO

DOS PONTOS DE MONITORIZA ÇÃ O DE ÁGUAS SUBTERRÂ NEAS

DESIGNAÇÃO DO PONTO DE MONITORIZAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

COTA

COORDENADAS MILITARES

(m)

M (m)

P (m)

Poço Rio de Moinhos (ou poço da aldeia de Rio de Moinhos)

94,3

192839,9

102468,0

Poço Monte Brás da Gama (poço de irrigação a jusante da BE)

101,9

193553,3

101551,0

Poço Monte do Morgado (poço de irrigação a Oeste da BE)

142,3

194809,2

100857,8

Base do Dique da BE (F8)

128,9

195275,2

101019,5

Jusante da BELI (F6)

127,9

195214,5

101201,0

Piezómetro F1 (montante da BAC – margem direita)

174,571

196305,0

100104,6

Piezómetro G1 (montante da BAC – margem esquerda)

274,616

196060,0

99559,98

Piezómetro H (jusante da BE)

125,9

195253,9

101091,0

Piezómetro I (jusante do Piezómetro H)

120,3

195049,7

101284,0
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QUADRO 53 – FREQUÊNCIA

DE MONITORIZAÇÃ O DOS PONTOS DE MONITORIZA ÇÃ O DE ÁGUAS

SUBTERRÂNEA S DE ACORDO COM A
PARÂMETRO
Nível piezométrico

LA N.º 63/0.1/2015
FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO
Mensal

pH
Condutividade
Cloretos
Nitratos
Nitritos
Sulfatos

Trimestral

Cobre
Zinco
Chumbo
Arsénio
Cálcio
Oxigénio Dissolvido
Sódio
Potássio
Dureza total
Azoto amoniacal
Sólidos Suspensos Totais

Anual

Ferro
Manganês
Estanho
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares
Mercúrio

No Quadro 54 apresentam-se os resultados das análises efetuadas aos pontos de monitorização
de águas subterrâneas no ano 2019 (no caso dos parâmetros trimestrais apresenta-se o valor
máximo obtido). Salienta-se que o acesso ao Piezómetro H, é condicionado pelo volume de água
na ensecadeira (reservatório de emergência) a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC”.
Devido à subida do nível da água na instalação de resíduos “BE-BAC”, os piezómetros F e G foram
substituídos pelos piezómetros F1 e G1.
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QUADRO 54 – DADOS
PIEZÓMETRO F1
PARÂMETROS

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂ NEAS SOB INFLUÊNCIA DA
PIEZÓMETRO G1

“BE-BAC” (A NO 2019)

PIEZÓMETRO H

PIEZÓMETRO I

PIEZÓMETRO F6

UNIDADES
1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

Temperatura

ºC

13,9

20,8

22.3

20,2

13,8

19.4

24,6

20,1

16.4

19.3

22,1

19,0

13.9

17.5

21,7

18,3

13.6

19.9

25,0

21,0

pH

Esc.
Sorensen

7,9

7,7

7.4

7,5

7,7

7.5

7,6

7,7

7.8

7.7

8,2

7,6

7.6

7.4

7,0

7,3

7.2

7,0

6,8

6,8

Condutividade

µs/cm

1226

1224

1215

1282

384

369

359

376

1103

1087

1074

1079

1647

1555

1549

1617

1205

1239

1246

2146

Oxigénio
Dissolvido

% Sat

50,2

19,3

18.5

-

76,3

47.8

61,5

-

48.6

30.8

67,3

-

81.4

83.7

80,8

-

53.9

26.0

43,1

-

Dureza

mg /l
CaCO3

372

-

-

-

114

-

-

-

239

-

-

-

809

-

-

-

433

-

-

-

Azoto Amoniacal

mg NH4/l

0,687

-

-

-

0,084

-

-

-

0.068

-

-

-

<0.050

-

-

-

0.214

-

-

-

SST

mg/l

6,4

-

-

-

4,8

-

-

-

3.2

-

-

-

<3.0

-

-

-

35.0

-

-

-

Cloretos

mg/l

232

241

231

246

36,3

37.7

35,7

38,7

153

157

151

156

180

218

207

231

160

146

134

446

Nitratos

mg NO3/l

<0,27

<0,27

<0,27

<0,27

1,01

<0.27

<0,27

<0,27

<0.27

<0.27

0,57

<0,27

<0.27

<0.27

<0,27

3,76

10.1

1.59

1,84

0,57

Nitritos

mg NO2/l

0,199

0,0271

0,0134

<0,0050

<0,0050

<0.0050

<0,0050

<0,0050

<0.0050

<0.0050

<0,0050

<0,0050

<0.0050

<0.0050

<0,0050

<0,0050

<0.0050

<0.0050

<0,0050

0,0096

Sulfatos

mgSO4/l

64,3

88,4

91,1

94,5

31,1

29,0

26,7

26,1

90.1

95.7

82,0

82,2

353

446

433

465

298

401

374

153

Cálcio

mg/l

58,3

-

-

-

19,1

-

-

-

45.4

-

-

-

126

-

-

-

86.4

-

-

-

Potássio

mg/l

12,3

-

-

-

1,38

-

-

-

1.05

-

-

-

0.664

-

-

-

0.246

-

-

-

Sódio

mg/l

127

-

-

-

41,3

-

-

-

171

-

-

-

78.7

-

-

-

100

-

-

-

Arsénio

mg/l

<0,0050

<0,0050

<0,0050

0,0145

<0,0050

<0.0050

<0,0050

<0,0050

<0.0050

0.0064

0,0416

<0,0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0,0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0,0050

Chumbo

mg/l

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0.0050

<0,0050

<0,0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0,0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0,0050

<0.0050

0.0073

<0.0050

<0,0050

Cobre

mg/l

0,0018

0,0026

0,0028

<0,0010

0,0035

0.0011

0,0042

0,0036

0.0108

0.0016

<0.0020

0,0012

0.0022

0.0024

0,0025

0,0016

<0.0010

0.0050

0,0053

<0,0010

Estanho

mg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

Ferro

mg/l

0,0065

-

-

-

0,0037

-

-

-

<0.0020

-

-

-

<0.0020

-

-

-

<0.0020

-

-

-

Manganês

mg/l

0,743

-

-

-

0,00762

-

-

-

0.0957

-

-

-

0.0014

-

-

-

<0.00050

-

-

-

Mercúrio

mg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

Zinco Total

mg/l

0,0146

0,014

0,0095

0,0111

0,0231

0,0062

0,0202

0,0312

0.0262

0,0098

0,0063

0,0118

0.0034

0,0116

0,0019

0,0132

0.0077

0,0666

0,0220

0,0489

Benzo (b)
fluoranteno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,030

-

-

-

<0.030

-

-

-

<0.030

-

-

-

<0.030

-

-

-

Benzo
(K)fluoranteno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

Benzo floranteno
(g, h, i) perileno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

Benzo(a) pireno

µg/l

<0,020

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

<0.010

-

-

-

Indeno (1,2,3cd)pireno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,020

-

-

-

<0.020

-

-

-

<0.020

-

-

-

<0.020

-

-

-

Soma 4 HAP

µg/l

<0,040

-

-

-

<0,040

-

-

-

<0.040

-

-

-

<0.040

-

-

-

<0.040

-

-

-

Soma de 16 HAP

µg/l

<0,370

-

-

-

<0,370

-

-

-

<0.370

-

-

-

<0.370

-

-

-

<0.370

-

-

-
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PIEZÓMETRO F8
PARÂMETROS

POÇO M ORGADO

POÇO BRÁS DA GAMA

POÇO RIO M OINHOS

UNIDADES
1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

1 ºTM

2 ºTM

3 ºTM

4 ºTM

Temperatura

ºC

13,5

20,6

24,1

17,8

13,4

19,4

21,7

18,7

15,0

16,6

21,6

16,9

12,7

18,2

21,3

15,9

pH

Esc. Sorensen

7,3

6,9

8,0

7,2

7,9

7,6

7,6

7,6

7,4

7,1

7,6

7,5

7,8

7,7

7,5

7,5

Condutividade

µs/cm

1145

1258

939

750

897

873

868

903

1143

1130

900

860

1037

1169

1534

1884

Oxigénio Dissolvido

% Sat

63,2

29,6

26,3

-

59,1

18,6

20,6

-

40,6

31,9

58,5

-

69,3

81,5

37,3

-

Dureza

mg /l CaCO3

430

-

-

-

237

-

-

-

523

-

-

-

444

-

-

-

Azoto Amoniacal

mg NH4/l

0,318

-

-

-

<0,050

-

-

-

0,108

-

-

-

0,493

-

-

-

SST

mg/l

347

-

-

-

365

-

-

-

<3,0

-

-

-

<3,0

-

-

-

Cloretos

mg/l

111

109

76,0

77,8

136

136

132

142

104

70,2

75,8

74,1

100

276

179

204

Nitratos

mg NO3/l

7,3

5,7

4,94

13,7

18,3

23,3

26,2

28,1

0,34

<0,27

<0,27

<0,27

70,7

68,1

58,6

32,1

Nitritos

mg NO2/l

0,0114

0,0063

<0,0050

<0,0050

0,0139

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

0,0064

<0,0050

<0,0050

0,0066

0,109

0,0853

0,0101

Sulfatos

mgSO4/l

369

495

322

153

64,3

64,6

61,3

66,0

385

250

214

183

197

492

389

652

Cálcio

mg/l

<0,0050

-

-

-

42,6

-

-

-

105

-

-

-

84,8

-

-

-

Potássio

mg/l

2,23

-

-

-

0,683

-

-

-

1,84

-

-

-

0,041

-

-

-

Sódio

mg/l

94,1

-

-

-

107

-

-

-

76,8

-

-

-

62,0

-

-

-

Arsénio

mg/l

0,0072

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

0,0073

0,0075

0,0066

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

Chumbo

mg/l

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

Cobre

mg/l

0,0302

0,0295

0,018

0,0141

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0022

0,0011

0,0011

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

Estanho

mg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

Ferro

mg/l

0,0034

-

-

-

<0,0020

-

-

-

0,0023

-

-

-

<0,0020

-

-

-

Manganês

mg/l

0,0522

-

-

-

0,0532

-

-

-

0,00319

-

-

-

0,00051

-

-

-

Mercúrio

mg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

Zinco Total

mg/l

0,0736

0,0974

0,0096

0,0134

0,0028

<0,0020

0,0039

0,0035

0,0087

0,0084

0,0070

0,0053

0,0039

<0,0020

0,0148

0,0064

Benzo (b) fluoranteno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

Benzo (K)fluoranteno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

Benzo floranteno (g, h, i)
perileno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

Benzo(a) pireno

µg/l

<0,020

-

-

-

<0,020

-

-

-

<0,020

-

-

-

<0,020

-

-

-

Indeno (1,2,3-cd)pireno

µg/l

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

<0,010

-

-

-

Soma 4 HAP

µg/l

<0,040

-

-

-

<0,040

-

-

-

<0,040

-

-

-

<0,040

-

-

-

Soma de 16 HAP

µg/l

<0,370

-

-

-

<0,370

-

-

-

<0,370

-

-

-

<0,370

-

-

-

Legenda:
> VMA (DL 236/98)
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Os dados do Quadro 54 podem ser comparados com os Valores Máximo Recomendados (VMR)
e Valores Máximo Admissíveis (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, ver Quadro 55 :
Q UADRO 55 – VMA ESTABELECIDOS

NOS

A NEXOS I E XVI DO DECRETO -L EI

N.º

236/98,

DE

1 DE

AGOSTO
DECRETO-L EI N.º 236/98, DE 1 DE AGOSTO
PARÂMETRO

VMA*/VMR

VMA*

A NEXO I – CLASSE A3

A NEXO 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

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)

-

-

<30

-

Sódio (mg/l)

-

-

Potássio (mg/l)

-

-

Dureza total (mg/l CaCO3)

-

-

Azoto amoniacal (mg NH 4/l)

4

-

Ferro (mg/l)

1

5

Manganês (mg/l)

-

10

Estanho (mg/l)

-

2

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (mg/l)

-

-

0,001

-

Oxigénio Dissolvido (mg O2/l)

Mercúrio (mg/l)
* 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:
−

−

conformidade com os valores de pH, nitritos, cobre, zinco, chumbo, arsénio, cálcio,
sódio, potássio, dureza total, azoto amoniacal, sólidos suspensos totais, ferro,
manganês, estanho, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares e mercúrio obtidos em
todas as análises;
no que diz respeito à condutividade existem valores superiores ao VMR do Anexo I (1000
µS/cm) para os poços Brás da Gama e Rio de Moinhos;
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−
−

−

os cloretos encontram-se acima do VMR do Anexo XVI (70 mg/l) em análises ao poço
Rio de Moinhos;
os sulfatos encontram-se acima do VMR do Anexo I (150 mg/l) em análises dos poços
Morgado e Rio Moinhos e acima do VMA (250 mg/l) do Anexo XVI em análises dos poços
Morgado e Brás da Gama.
No que refere aos parâmetros para rega, o parâmetro sulfatos encontrou-se acima no
VMR no piezómetro H e o manganês encontrou-se acima do VMR nos piezómetros F1,
H e F6.

Em suma verifica-se que as 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
e magnésio. Tratam-se de águas com uma mineralização elevada, decorrente das formações
geológicas atravessadas, uma contaminação porventura empolada pelo histórico da atividade
mineira da zona, uma vez que o passivo ambiental existente, associado à atividade
anteriormente desenvolvida, é um fator importante.

5.4.2 Recursos Hídricos Superficiais
5.4.2.1 Introdução
O presente subcapítulo tem como objetivo descrever o sistema hidrológico em que a área de
estudo se insere, identificar os usos atuais ou potenciais do recurso água, em suma fazer uma
breve descrição dos principais aspetos quantitativos dos recursos hídricos superficiais, com vista
à caracterização da hidrologia da área de estudo.
A metodologia adotada 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 respetivo levantamento de campo no dia 26.03.2018.
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.

5.4.2.2 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 direção S-N, fletindo depois para NW, direção 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
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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 por uma faixa costeira drenando diretamente 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 ao escoamento, verifica-se que à exceção 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 no que diz respeito ao projeto do alteamento da instalação de
resíduos “BE-BAC” e zona da lavaria corresponde à bacia hidrográfica da instalação de resíduos
“BE-BAC”, a qual tem cerca de 3,68 km2 de área e uma forma ligeiramente alongada, a linha de
água principal têm a designação de Barranco do Morgado. A cota mais alta da bacia hidrográfica
(243 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.
Na área de estudo estão presentes várias linhas de água, de carácter temporário apresentando
escoamento durante e imediatamente a seguir a épocas chuvosas. Estas linhas de água dispõemse no terreno com um padrão de drenagem dendrítico, que acompanha a fracturação típica que
ocorre na região.
Relativamente à Barragem de Água Industrial e Zona de Feitais, localizam-se na sub-bacia
hidrográfica da ribeira da Água Forte, que é um dos afluentes, de carácter sazonal, da ribeira do
Roxo. 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). Na área
de estudo existe ainda a albufeira da Barragem de Água Industrial (BAI) (Figura 70 ), propriedade
da ALMINA e cuja água é utilizada no processo industrial e também a albufeira da barragem de
Monte Ruas (propriedade privada).
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FIGURA 70 – A SPETO

DA ALBUFEIRA DA

BAI

5.4.2.3 Qualidade da Água Superficial
5.4.2.4 Fontes de poluição da água superficial
A principal fonte de poluição de água superficial na área em estudo está relacionada com a
atividade agrícola, com a atividade pecuária (bovinicultura) e com o passivo ambiental
resultante da atividade mineira desenvolvida no passado. Grande parte do concelho de Aljustrel
localiza-se na faixa piritosa ibérica, faixa que por ser rica em minério é propícia à contaminação
natural das águas superficiais e subterrâneas.

5.4.2.5 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 mais
próximos da área de estudo para sub-bacia hidrográfica da ribeira do Roxo. Recorreu-se assim
aos dados da estação de monitorização: Roxo Montante Pirites (26I/51) e ribeira de Água Forte
(26I/03) disponíveis on-line no Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH).
A caracterização da qualidade da água foi efetuada 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 56).
Esta classificação permite obter informação sobre os usos que potencialmente podem ser dados
à massa de água classificada. Este critério de classificação é composto por cinco classes de
qualidade da água (A a E) (Quadro 56), sendo a classificação final da água determinada pelo
resultado do pior parâmetro analisado.
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Q UADRO 56 – CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS DE Á GUAS SUPERFICIAIS DE A CORDO
CARACTERÍSTICA S DE Q UALIDADE PARA USOS MÚLTIPLOS

COM AS SUAS

CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS DE Á GUA SUPERFICIAIS DE A CORDO COM AS SUAS CARACTERÍSTICAS DE Q UALIDADE PARA USOS M ÚLTIPLOS
CLASSE:

A

B

C

D

E

PARÂMETRO

Excelente

Boa

Razoável

Má

Muito má

6.5 - 8.5*

5.5 - 9.0

5.0 - 10.00

4.5 - 11.0

pH
Condutividade

(µS/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

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

>0.0050

Fonte: adaptado de snirh.apambiente.pt
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QUADRO 57 – CLASSES

DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS

CLASSES

NÍVEL DE Q UALIDADE

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.

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 direto.

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: snirh.apambiente.pt

No Quadro 58 expressam-se as principais características da estação de qualidade das estações
mais próximas da área de estudo e do Quadro 58 ao Quadro 60 registam-se algumas estatísticas
dos resultados da qualidade de água superficial registadas nestas estações. Na Figura 71
apresenta-se a localização em planta das estações hidrométricas na proximidade da área de
estudo (esta figura presenta-se à escala no Anexo II).
Q UADRO 58 – PRINCIPAIS

CARACTERÍSTIC AS DAS ESTAÇÕES HIDROMÉTRIC AS ANALISADAS

BACIA

L INHA DE ÁGUA

NOME DA ESTAÇÃO

Sado

Ribeira da Água
Forte

Ribeira Água Forte

Sado

Ribeira do Roxo

(26I/03)
Roxo Montante Pirites
(26I/51)

ENTRADA EM
FUNCIONAMENTO

DATA DE
FECHO

ESTADO

30-06-2009

-

25-03-2013

-

L OCALIZAÇÃO
M (m)

P (m)

Ativa

-1.301,35

-191.382,50

Ativa

-1.280,23

-191.306,14

Fonte: snirh.apambiente.pt

QUADRO 59 – DADOS

DE QUALIDADE DA ÁGUA NA ESTAÇÃO

RIBEIRA Á GUA FORTE
ÚLTIMA

PARÂMETROS

DATA INICIO

DATA FINAL

UNIDADES

M ÉDIA

M ÁXIMO

M ÍNIMO

pH

10-02-2014

06-01-2016

-

2,62

2,800

2,30

2,70

Condutividade

25-03-2013

06-01-2016

S/cm

2.566,33

4.000

1.824

4.000

SST

25-03-2013

06-01-2016

mg/l

102,75

200

5,5

5,5

CBO5

25-03-2013

06-01-2016

mg/l

<3

<3

<3

<3

CQO

24-06-2013

24-06-2013

mg/l

18

18

18

18

Azoto amoniacal

25-03-2013

28-04-2014

mg/l

0,735

2,7

0,04

0,07

Nitratos

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

9,6

17

2,2

2,2

Fosfatos

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,44

0,44

<0,031

<0,031

Fósforo total

25-03-2013

06-01-2016

mg/l

0,395

0,780

0,026

0,350

Ferro

25-03-2013

28-04-2014

mg/l

339,858

947,2

1,611

947,2

Zinco

25-03-2013

28-04-2014

mg/l

2,087

2,59

1,584

1,584

Cobre

25-03-2013

28-04-2014

mg/l

33,788

90,528

0,811

90,528

Chumbo

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,065

0,065

<0,005

<0,005
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ANÁLISE

PARÂMETROS

DATA INICIO

DATA FINAL

UNIDADES

M ÉDIA

M ÁXIMO

M ÍNIMO

Mercúrio

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,00004

0,00006

0,00001

ÚLTIMA
ANÁLISE

0,00001

Fonte: snirh.apambiente.pt

Q UADRO 60 – DADOS

DE QUALIDADE DA ÁGUA NA ESTAÇÃO

ROXO MONTANTE PIRITES
ÚLTIMA

PARÂMETROS

DATA INICIO

DATA FINAL

UNIDADES

M ÉDIA

M ÁXIMO

M ÍNIMO

pH

25-03-2013

24-06-2013

-

6,95

7,10

6,80

6,80

Condutividade

25-03-2013

24-06-2013

S/cm

1.100

1.532

668

1.532

SST

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

53,65

98

9,3

9,3

CBO5

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

5

5

<3

5

CQO

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

32,5

45

20

45

Azoto amoniacal

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

3,283

9,4

<0,08

0,24

Nitratos

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

7,5

11

<2

11

Fosfatos

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,092

0,092

<0,031

<0,031

Fósforo total

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,161

0,280

0,042

0,042

Ferro

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

2,351

5,272

0,515

0,515

Zinco

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,086

0,086

<0,500

0,086

Cobre

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,009

0,012

0,006

0,012

Chumbo

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

0,010

0,010

<0,005

0,010

Mercúrio

25-03-2013

24-06-2013

mg/l

<0,00001

<0,00001

<0,00001

<0,00001

Fonte: snirh.apambiente.pt
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ANÁLISE

Fonte: snirh.apambiente.pt

FIGURA 71 – LOCALIZAÇÃO

DOS PONTOS DE MONITORIZAÇÃ O DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NA ENVOLVENTE
DA ÁREA DE ESTUDO

Da análise dos quadros anteriores verifica-se que as águas superficiais desta região apresentam
na generalidade muito má qualidade (Classe E).
De acordo com a Diretiva-Quadro da Água (DQA), transposta para a ordem jurídica nacional
através da Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), o estado das Massas de Água
(PGRH 2015-2021) das linhas de água mais próximas da área de estudo, apresentam o seguinte
estado ecológico e químico:
−
−

Ribeira de Água Forte (Código da massa de água - PT06SAD1326) – Estado ecológico:
Razoável | Estado químico: Insuficiente;
Barranco do Farrobo (Código da massa de água - PT06SAD1327) – Estado ecológico:
Mau| Estado químico: Desconhecido;
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−

Ribeira do Roxo (HMWB – Jusante B. Roxo) (Código da massa de água - PT06SAD1329)
– Potencial ecológico: Razoável| Estado químico: Desconhecido.

FIGURA 72 – ESTADO

DAS

MASSAS DE Á GUA (PGRH 2015-2021) ESTADO/POTENC IAL ECOLÓGICO
ESTADO Q UÍMICO DAS MASSAS DE Á GUA

E

5.4.2.6 Rede de monitorização de água superficial
A ALMINA, de acordo com a sua LA tem a obrigatoriedade de monitorizar as águas superficiais
nos locais apresentados no Quadro 61, de acordo com a frequência de monitorização
apresentada no Quadro 63. A localização destes pontos em planta, bem como uma fotografia
de cada ponto de monitorização, pode ser visualizada na figura seguinte (à escala no Anexo II).
Salienta-se que desde 2014 que a ALMINA não descarrega efluente industrial tratado para o
meio retor natural, reutilizando 100% do efluente industrial tratado no processo industrial.
Q UADRO 61 – LOCALIZAÇÃO

DOS PONTOS DE MONITORIZA ÇÃ O DE ÁGUAS SUPERFICIA IS

DESIGNAÇÃO DO PONTO DE MONITORIZAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS

COTA

COORDENADAS MILITARES

(m)

M (m)

P (m)

RMO1 (Barranco do Morgado - Jusante da BE)

119,4

195086,9

101268,5

RMO2 (Barranco do Rio de Moinhos)

88,1

192480,0

103154,5

RMO3 (Barranco do Farrobo)

62,9

191083,1

107952,3

RR3 (Ribeira do Roxo - Montante Farrobo)

65,7

192958,4

107492,4

RR4 (Ribeira do Roxo - Jusante Farrobo)

59,7

190443,7

108987,4

RR6 (Ribeira do Roxo - Montante Sado)

40,6

178129,8

113983,6

RS1 (Rio Sado - Montante Roxo)

45,1

177983,8

108295,6

RS2 (Rio Sado - Jusante Roxo)

34,6

177946,5

116113,2
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FIGURA 73 – LOCALIZAÇÃO
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A frequência de monitorização dos pontos de acordo com a LA n.º 63/2008 é apresentada no
Quadro 62.
QUADRO 62– FREQUÊNCIA

DE MONITORIZAÇÃ O DOS PONTOS DE MONITORIZA ÇÃ O DE ÁGUAS

SUPERFICIA IS DE ACORDO COM A

LA N.º 63/2008

FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO

PARÂMETRO

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

Mercúrio total

Trimestral

Trimestral

Anual

Manganês total

Trimestral

-

-

Cádmio total

Trimestral

-

-

Crómio

Trimestral

-

-

Níquel total

Trimestral

-

-

No Quadro 63 apresentam-se os resultados das estações de monitorização das águas
superficiais, designadamente a média dos diferentes parâmetros, no último ano em que ocorreu
descarga (2014), antes do reinício no ano 2019.
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Q UADRO 63– DADOS

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

(2014)

PARÂMETRO

RMO1

RMO2

RMO3

RR3

RR4

RR6

RS1

RS2

pH (escala Sorensen)

7,9

7,7

6,9

6,7

7,0

7,5

7,6

7,6

Condutividade (µS/cm)

2.149,8

1.873,8

1.272,5

1.170,3

1.249,5

1.453,8

499,5

643,5

Oxigénio dissolvido (% saturação)

97,4

85,8

87,1

85,4

84,3

83,1

83,5

88,5

Sulfatos (mg SO4/l)

1.247,8

985

356,5

282,3

397,5

252,8

28,5

42,5

Zinco total (mg/l)

0,79

0,19

5,9

5,6

2,8

0,83

<0,05

0,23

Cloretos (mg/l)

101,5

120,3

203,5

216,5

182

293,3

99,5

130

Nitratos (mg NO3/l)

6,4

8,6

13,4

14,0

12,6

12,7

6,0

40,8

Cobre total (mg/l)

0,1

0,015

0,3

0,62

0,29

0,002

0,016

0,001

CQO (mgO2/l)

18,2

19,2

29,4

9,5

14,5

11

15

18,5

Azoto total (mg N/l)

3,3

2,8

4,5

4,9

4,1

4,0

1,85

2,15

Chumbo total (µg/l)

14

14

236

<6

<6

<3

2

3

Ferro total (mg/l)

0,3

2,1

4,1

9

15

0,5

1,25

1,6

SST (mg/l)

4,5

33

40

52

124,2

5,5

24

39,5

CBO5 (mgO2/l)

4,3

1,8

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Azoto amoniacal (mg NH4/l)

2,6

1,2

0,9

0,9

0,6

0,038

<0,05

0,09

Azoto kjeldahl (mg N/l)

2,4

1,4

1,1

1,1

1,8

0,6

0,6

0,8

Fosfatos (mg PO4/l)

0,03

0,3

0,12

0,09

0,17

0,09

0,15

0,18

Arsénio total (µg/l)

9

13

79

<10

<10

<10

<10

<10

Mercúrio total (µg/l)

<0,8

<0,8

<0,8

<0,8

<0,8

<0,8

<0,8

<0,8

Manganês total (mg/l)

0,2

0,2

1,7

-

-

-

-

-

Cádmio total (µg/l)

<2

<2

17

-

-

-

-

-

Crómio (µg/l)

2

5

9

-

-

-

-

-

Níquel total (µg/l)

<8

<8

19

--

-

--

--

-

Comparando os dados do quadro anterior 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, respetivamente, em função da dureza total das águas doces superficiais para
fins aquícolas – águas piscícolas) e XXI (Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas
superficiais) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, pode-se concluir (vide Quadro 66):
−

−

conformidade com os valores de pH, CBO5, chumbo, arsénio, mercúro, cádmio, crómio
e níquel, obtidos em todas as análises relativamente aos 3 anexos em todos os pontos
de monitorização;
não conformidades nos parâmetros azoto kjeldahl, azoto amoniacal, cobre, zinco, SST e
sulfatos, pois pelo menos uma análise está acima do VMA do Anexo XXI, em quase todos
os pontos monitorizados.

A partir de 2015, com a LA n.º 63/0.1/2015, a frequência de monitorização dos pontos de
monitorização de águas superficiais passou a ser a apresentada no Quadro 64.
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QUADRO 64 – FREQUÊNCIA

DE MONITORIZAÇÃ O DOS PONTOS DE MONITORIZA ÇÃ O DE ÁGUAS

SUPERFICIA IS DE ACORDO COM A

LA N.º 63/0.1/2015

FREQUÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO

PARÂMETRO

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

Mercúrio total

Trimestral

Trimestral

Anual

Manganês total

Trimestral

-

-

Cádmio total

Trimestral

-

-

Crómio

Trimestral

-

-

Níquel total

Trimestral

-

-

No Quadro 65 apresentam-se os resultados das estações de monitorização das águas
superficiais, designadamente no único mês (dezembro) em que existiu descarga no ano 2019.
QUADRO 65 – DADOS
PARÂMETRO

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

(2019)

RMO1

RMO2

RMO3

RR3

RR4

RR6

RS1

RS2

pH (escala Sorensen)

7,0

7,8

7,5

7,2

7,4

7,7

7,7

7,6

Temperatura

13,2

13,8

13,5

13,2

13,1

13,0

14,5

14,1

Condutividade (µS/cm)

4769

1610

1329

1187

1109

1812

1052

1611

Taxa de saturação em oxigénio (%)

99,2

65,4

80,9

71,9

76,2

70,1

63,1

81,2

Dureza (mg/l CaCO3)

2690

403

413

380

330

372

257

389

Carbono Orgânico Dissolvido (mg/l C)

11,0

17,3

4,69

4,59

4,72

8,22

11,7

7,29

Sulfatos (mg SO4/l)

10,2

6,7

234

243

266

159

56,2

133
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PARÂMETRO

RMO1

RMO2

RMO3

RR3

RR4

RR6

RS1

RS2

Zinco dissolvido (mg/l Zn)

0,575

0,116

2,26

3,08

2,04

0,0818

0,0037

0,0674

960

243

164

194

150

405

203

355

Nitratos (mg NO3/l)

<0,27

3,41

17,5

17,9

19,2

17,1

6,78

6,23

Cobre dissolvido (mg/l Cu)

0,0361

0,0193

0,0263

0,0353

0,0284

0,0146

0,0096

0,0062

Carbono Orgânico Total (mg/l C)

11,3

18,1

4,98

5,16

4,80

8,26

12,1

6,92

Chumbo dissolvido (mg/l)

0,430

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

Ferro dissolvido (mg/l Fe)

0,231

0,0491

0,0096

0,0156

0,0136

0,0209

0,0708

0,0164

SST (mg/l)

41,8

24,2

6,6

6,6

4,7

30,8

27,9

7,3

CBO5 (mgO2/l)

1,8

14,0

<1,0

<1,0

<1,0

1,4

3,6

1,3

Azoto amoniacal (mg NH 4/l)

0,793

38,0

2,75

2,03

3,73

0,179

0,121

0,266

Azoto Kjeldahl (mg N/l)

3,60

27,7

2,27

1,97

2,73

1,06

1,50

0,65

Fósforo total (mg/l P)

1,14

6,02

<0,0500

<0,0500

<0,0500

0,191

0,163

0,0860

Arsénio Total (mg/l As)

0,0068

0,0141

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

Arsénio dissolvido (mg/l As)

<0,0050

0,0084

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

Mercúrio dissolvido (mg/l Hg)

0,109

0,039

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,0050

Manganês Dissolvido (mg/l Mn)

0,875

0,511

0,766

-

-

-

-

-

Cloretos (mg/l)

Comparando os dados do quadro anterior 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, respetivamente, em função da dureza total das águas doces superficiais para
fins aquícolas – águas piscícolas) e XXI (Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas
superficiais) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, pode-se concluir (vide Quadro 66):
−

−

conformidade com os valores de pH, CBO5 , chumbo, arsénio, mercúrio, cádmio, crómio
e níquel, obtidos em todas as análises relativamente aos 3 anexos em todos os pontos
de monitorização;
não conformidades nos parâmetros azoto kjeldahl, azoto amoniacal, cobre, zinco, SST e
sulfatos, pois pelo menos uma análise está acima do VMA do Anexo XXI, em quase todos
os pontos monitorizados.

QUADRO 66 – VMA ESTABELECIDOS

NOS

A NEXOS X, XII E XXI DO DECRETO-L EI

N.º

236/98,

DE

1 DE

AGOSTO
DECRETO-L EI N.º 236/98, DE 1 DE AGOSTO
PARÂMETRO

VMA*

VMA*

VMA*

A NEXO X

A NEXO XII

A NEXO XXI

pH (escala Sorensen)

6-9

-

5-9

Oxigénio dissolvido (% saturação)

50

-

50

Sulfatos (mg SO4/l)

-

-

250

Zinco total (mg/l)

1

0,5 ou 2

0,5

Cloretos (mg/l)

-

-

250

0,04

0,112

0,1

Cobre total (mg/l)
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DECRETO-L EI N.º 236/98, DE 1 DE AGOSTO
PARÂMETRO

VMA*

VMA*

VMA*

A NEXO X

A NEXO XII

A NEXO XXI

-

-

0,05

SST (mg/l)

25

-

-

CBO5 (mgO2/l)

6

-

5

Azoto amoniacal (mg NH4/l)

1

-

2

Azoto kjeldahl (mg N/l)

-

-

1

Arsénio total (mg/l)

-

-

0,1

Mercúrio total (mg/l)

-

-

0,001

Cádmio total (mg/l)

-

-

0,01

Crómio (mg/l)

-

--

0,05

Níquel total (mg/l)

-

-

0,05

Chumbo total (mg/l)

* Sempre que não exista apresenta-se o VMR

Verifica-se que as águas superficiais apresentam uma má qualidade, uma vez que ultrapassam
vários 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 intercetam, mas provavelmente empoladas pela atividade
agrícola e passivo ambiental existente na zona.

5.4.2.7 Linha de água recetora do efluente
Locais de amostragem
Tendo em conta a natureza dos projetos em análise, nomeadamente o novo alteamento da
Instalação de Resíduos BE-BAC e o alteamento da Barragem de água industrial (BAI), inclui-se,
neste documento, uma caracterização da situação de referência do estado ecológico da linha de
água recetora do efluente, que foi efetuada durante o levantamento dos sistemas ecológicos.
Os locais de amostragem foram selecionados, de forma a responder às necessidades da
solicitação e integrando limitações de acessibilidade e condicionantes do terreno, bem como os
requisitos definidos no âmbito da DQA.
Na área de estudo, correspondente às linhas de água recetoras do efluente foram selecionados
9 locais de amostragem, distribuídos pela ribeira do Morgado, ribeira de Rio de Moinhos, ribeira
do Farrobo, ribeira do Roxo e rio Sado (incluindo zona de transição para o estuário do Sado, com
forte influência de maré e salinidade).
O Quadro 67 e a Figura 74 apresentam a informação relativa à localização e identificação dos
locais de amostragem com apresentação da tipologia, segundo a Tipologia de Rios em Portugal
definida no âmbito da DQA (INAG, I.P. 2008a). Todas as estações localizam-se a jusante do
projeto, aumentando a distância entre si com o aumento da distância ao foco (instalação de
resíduos “BE-BAC”).
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FIGURA 74 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM E IDENTIFICAÇÃ O DOS TROÇOS ADICIONAIS
PROSPETA DOS (NOVAS ESTAÇÕES ) COM VISTA À CARACTERIZAÇÃ O PRELIMINAR DA S ITUAÇÃO DE
REFERÊNCIA DO ESTADO ECOLÓGICO DAS LINHAS DE ÁGUA

QUADRO 67 – IDENTIFICAÇÃ O,

LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA

(DE

ACORDO COM

INAG, I.P. 2008A)

DOS

LOCAIS DE AMOSTRAGEM
ESTAÇÃO DE

L INHA DE Á GUA

TIPOLOGIA

L ATITUDE

L ONGITUDE

Estação 1

Ribeira do Morgado

S1≤100

37° 52' 41.0" N

8° 11' 20.4" W

Estação 2

Ribeira de Rio de Moinhos

S1≤100

37° 53' 42.6" N

8° 13' 07.0" W

Estação 3

Ribeira do Farrobo

S1≤100

37° 56' 17.4" N

8° 14' 03.3" W

Estação 4

Ribeira do Roxo

S3

37° 56' 51.0" N

8° 14' 30.8" W

Estação 5

Ribeira do Roxo

S3

37° 59' 32.3" N

8° 22' 54.9" W

Estação 6

Rio Sado

S3

38° 00' 42.0" N

8° 23' 02.9" W

AMOSTRAGEM
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ESTAÇÃO DE

L INHA DE Á GUA

TIPOLOGIA

L ATITUDE

L ONGITUDE

Estação 7

Rio Sado

S3

38° 06' 45.5" N

8° 21' 35.5" W

Estação 8

Rio Sado

S3

38° 14' 49.4" N

8° 21' 29.0" W

Estação 9

Rio Sado (transição Estuário)

S3

38° 22' 08.3" N

8° 30' 28.3" W

AMOSTRAGEM

Datas de amostragem
Para avaliação dos estado ecológico das linhas de água, foram recolhidos e analisados os
elementos biológicos e hidromorfológicos, resultado de duas campanhas de amostragem que
decorreram em Setembro de 2011 e Abril de 2012 (7 de Setembro e 14 de Dezembro de 2011 e
12 de Janeiro e 4 de Abril de 2012 nos 9 locais de amostragem) (Quadro 68). Adicionalmente,
foram realizadas duas campanhas de amostragem dos elementos físico-químicos, dando
resposta à periodicidade trimestral recomendada pelo INAG (2009).
QUADRO 68 – ELEMENTOS

AMOSTRADOS EM CADA CAMPANHA
CAMPANHA

A MOSTRAGEM

SET 2011

DEZ 2011

J AN 2012

A BR 2012

Fauna piscícola

x

-

-

x

Macroinvertebrados
bentónicos

-

-

-

x

Fitobentos

-

-

-

x

Macrófitos

-

-

-

x

Bivalves

x

-

-

x

Inventário florístico

x

-

-

x

Elementos hidromorfológicos

-

-

-

x

Elementos físico-quimicos e
poluentes

x

x

x

x

Elementos
biológicos

Elementos físico-químicos
A amostragem dos parâmetros físico-químicos gerais e poluentes específicos foi realizada pela
AmbiPar Control, Lda (L0497, IPAC) e sob a responsabilidade direta da ALMINA. Foram realizadas
4 campanhas de amostragem nos dias: 7 de Setembro e 14 de Dezembro de 2011 e 12 de Janeiro
e 4 de Abril de 2012 nos 9 locais de amostragem (Quadro 74 e Quadro 75). O Quadro 69
apresenta os parâmetros analisados e respetivos métodos e unidades.
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QUADRO 69 – MÉTODOS

DE ANÁLISE E UNIDADES PARA OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍM IC OS GERAIS E
POLUENTES ESPECÍFIC OS

ELEMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS
Condições térmicas

PARÂMETROS
Temperatura

Oxigénio dissolvido

Taxa de saturação O2

M ÉTODO

UNIDADES

Termometria (in situ)

ºC

SMEWW 2550
Luminescência (in situ)

mg O2/L

ASTM D 888:2009
Luminescência (in situ)
ASTM D 888:2009

% saturação
O2

CSN EN 1899-1 e CSN EN 1899-2

mg O2/L

Condições de oxigenação
Carência Bioquímica de
Oxigénio (CBO5)
Carência Química de
Oxigénio (CQO)
Salinidade

Condutividade

Gerais

pH

Estado de acidificação

Alcalinidade

Dureza

Sólidos suspensos totais

Nitratos

Nitritos
Condições relativas a
nutrientes

Azoto Amoniacal

Azoto Total

Ortofosfatos

Fósforo Total
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Titulações

mg O2/L

CSN ISO 6060
Condutimetria (in situ)

µS/cm 20ºC

NP EN 27888:1996

Escala de
Sorensen
20ºC

Potenciometria (in situ)
SMEWW 4500 H+ B
Titulação Potenciométrica

mmol/L

(pH 4,5)
Cálculo ICP-OES-AX

mg CaCO3/L

Gravimetria

mg/L

CSN EN 872
Cromatografia líquida

mg NO3/L

CSN EN ISO 10304-1
Espectrometria

mg NO2/L

CSN ISO 11732;CSN ISO 13395
Espectrometria

mg NH4/L

CSN ISO 11732;CSN ISO 13395
W-NTOT-SPC

mg N/L

Espectrofotometria

mg PO4/L

CSN ISO 15681-1
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506

mg P/L
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ELEMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS
Cloretos

Sulfatos

Arsénio total

Cádmio total

Chumbo total

Cobre total

M ÉTODO

UNIDADES

Cromatografia líquida

mg Cl/L

CSN EN ISO 10304-1
Cromatografia líquida

mg SO4/L

CSN EN ISO 10304-1
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506

mg As/L

mg Cd/L

mg Pb/L

mg Cu/L

Poluentes específicos
Crómio

Ferro total

Manganês total

Mercúrio total

Níquel total

Zinco total

Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506
Espectrofotometria de Fluorescência
EPA 245.7; EPA7474
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506
Espectrometria de emissão com ICP
EPA 200.7,ISO 11885, EN 12506

mg Cr/L

mg Fe/L

mg Mn/L

mg Hg/L

mg Ni/L

mg Zn/L

Tratamento de dados
Os resultados obtidos foram posteriormente analisados e avaliados com recurso aos limiares
máximos e critérios específicos determinados no âmbito do documento Critérios para a
Classificação do Estado das Massas de Água – Rios e Albufeiras (INAG I.P., 2009), tendo em conta
a média dos resultados das 4 campanhas de amostragem. A classificação é assim estabelecida
de acordo com 3 classes de qualidade: Excelente, Bom e Razoável. No entanto, os valores de
fronteira estão apenas definidos para o limiar máximo do estabelecimento do Bom Estado
Ecológico (Quadro 72 e Quadro 73), pelo que apenas é possível distinguir entre as classes Bom
e Razoável.
O resultado final da qualidade físico-química das massas de água é determinado pelo elemento
de qualidade que apresenta a pior classificação, através do princípio one out – all out (INAG I.P.,
2009).
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QUADRO 70 – LIMIARES MÁXIMOS PARA OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍM IC OS GERAIS COM VISTA
ESTABELECIM ENTO DO BOM ESTADO ECOLÓGICO EM RIOS DO A GRUPAMENTO S UL (ADAPTADO
INAG I.P., 2009)
PARÂMETROS

L IMITE PARA O BOM ESTADO – A GRUPAMENTO SUL (TIPOS
S1≤100 E S3)

Oxigénio dissolvido (1)

≥5 mg O2/L

Taxa de saturação O2 (1)

Entre 60% e 120%

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) (1)

≤6 mg O2/L

pH (1)

Entre 6 e 9*

Azoto Amoniacal (1)

≤1 mg NH4/L

Nitratos (2)

≤25 mg NO3/L

Fósforo Total (2)

≤0,13 mg P/L

AO
DE

(1) 80% das amostras se a frequência for mensal ou superior
(2) Média anual
* os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente

Q UADRO 71 – NORMAS DE QUALIDADE PARA OS POLUENTES ESPECÍFICOS COM VISTA A ATINGIR
BOM ESTADO DO ELEMENTOS QUÍMICOS E FÍSICO-QUÍMIC OS (INAG I.P., 2009). O BOM ESTADO
É ATINGIDO SE A MÉDIA ARITMÉTICA ANUAL ESTIVER ACIMA DO VALOR DEFINIDO .
SUBSTÂNCIA

NORMA DE QUALIDADE (MG/L)

Arsénio e seus
compostos

0,05

Cobre

0,1

Crómio

0,05

Zinco

0,5

O
NÃO

Os parâmetros cujos limites não estão diretamente fixados no âmbito dos critérios definidos
pela DQA (
Quadro ) foram avaliados com base nos limites legais estipulados nos Anexos X (Qualidade das
águas doces para fins aquícolas — águas piscícolas de Ciprinídeos) e XXI (Objetivos ambientais
de qualidade mínima para as águas superficiais), do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto
(Quadro 72).
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QUADRO 72 – VALORES

LIMITE DEFINIDOS NO ÂMBITO DOS OBJETIVOS AMBIENTAIS DE QUALIDADE
MÍNIMA PARA ÁGUAS SUPERFICIAIS (A NEXO XXI, DL Nº 236/98) E PARA A QUALIDADE DAS ÁGUAS
DOCES PARA FINS AQUÍCOLAS

(A NEXO X, DL Nº 236/98)
DECRETO-L EI N.º 236/98

PARÂMETROS

UNIDADES

Q UALIDADE DAS ÁGUAS DOCES PARA FINS
AQUÍCOLAS (A NEXO X – Á GUAS DE CIPRINÍDEOS)

OBJETIVOS MÍNIMOS DE
Q UALIDADE (A NEXO
XXI)

VMR

VMA

VMA

Temperatura

ºC

-

28

30

Nitritos

mg NO2/L

0,03

-

-

Sólidos Suspensos
Totais

mg/L

25

-

-

Cloretos

mg Cl/L

-

-

250

Sulfatos

Mg SO4/L

-

-

250

Arsénio total

mg As/L

-

-

0.1

Cádmio total

mg Cd/L

-

-

0,01

Chumbo total

mg Pb/L

-

-

0,05

Crómio total

mg Cr/L

-

-

0,05

Cobre total

mg Cu/L

-

-

0,1

Mercúrio total

mg Pb/L

-

-

0,001

Níquel total

mg Ni/L

-

-

0,05

Zinco total

mg Zn/L

-

1

0,5

VMR – Valor Máximo Recomendado; VMA – Valor Máximo Admissível.

Estado Ecológico
No âmbito das definições normativas da DQA a classificação da qualidade ecológica de massas
de água é determinada através da integração dos diferentes elementos de qualidade (físicoquímicos, hidromorfológicos e biológicos), com base no elemento de qualidade que apresenta
a pior classificação (princípio one out – all out, INAG I.P., 2009). Tendo em conta os elementos
de qualidade biológica atualmente vinculativos (INAG I.P., 2009) apenas serão utilizados os
resultados do fitobentos e dos macroinvertebrados bentónicos na determinação da qualidade
biológica.
O Quadro 73 apresenta o resumo dos resultados obtidos pela análise dos diferentes elementos
de qualidade e a classificação final do Estado Ecológico da massa de água, com visualização
espacial na Figura 75.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 197 de 620
Junho 2020

QUADRO 73 – SITUAÇÃO

DE REFERÊNCIA DO

ESTADO ECOLÓGICO DAS MASSAS
“BE-BAC”

DE ÁGUA A JUSANTE DA

INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS
lógide água a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC”.

Ponto de
amostragem

Classificação dos
elementos de
Qualidade Físicoquímicos

Classificação dos elementos
biológicos

Classificação dos
elementos
hidromorfológicos

Fitobentos

Macroinvertebrados

HMS

HQA

Classificação do
Estado
Ecológico

Estação 1

III - Razoável

III Raz/Méd

Mau

II - Bom
ou inferior

-*

Mau

Estação 2

III – Razoável

III Raz/Méd

Medíocre

II - Bom
ou inferior

-*

Medíocre

Estação 3

III – Razoável

IV Méd/Mau

Mau

II - Bom
ou inferior

-*

Mau

Estação 4

III – Razoável

IV Méd/Mau

-

II - Bom
ou inferior

-*

Mau

Estação 5

III – Razoável

II - Bom/Raz

Mau

II - Bom
ou inferior

-*

Mau

Estação 6

III – Razoável

III Raz/Méd

Razoável

II - Bom
ou inferior

II- Bom ou
inferior

Razoável

Estação 7

III – Razoável

II - Bom/Raz

Medíocre

II - Bom
ou inferior

I - Excelente

Medíocre

Estação 8

III – Razoável

II - Bom/Raz

Mau

II - Bom
ou inferior

II- Bom ou
inferior

Mau

Estação 9

III - Razoável

-

Mau

II - Bom
ou inferior

II - Bom ou
inferior

Mau

Tendo em conta a classificação estabelecida pelos elementos de qualidade considerados e com
métricas validadas para os Rios do tipo S3 e S1, o estado ecológico dos troços em estudo
enquadra-se na categoria do Mau estado ecológico nas estações 1, 3, 4, 5, 8 e 9 representativas
da ribeira do Morgado, ribeira do Roxo e rio Sado. Nas estações 2 e 7 o estado ecológico
enquadra-se na categoria de Medíocre, enquanto que a estação 6 enquadra-se na categoria de
Razoável.
Evidencia-se assim uma nítida deterioração da qualidade da água ao longo de toda a área de
estudo, resultante da alteração dos habitats ribeirinhos e das várias pressões existentes ao longo
dos cursos de água.
A degradação morfológica observada (e.g. margens alteradas) contribui também, de forma
significativa para a reduzida biodiversidade nas estações amostradas e para os reduzidos níveis
de qualidade face aos elementos hidromorfológicos.
As comunidades de macroinvertebrados bentónicos presentes refletem bem a baixa qualidade
da água nos cursos de água monitorizados, apresentando-se empobrecidas e dominadas por
espécies muito tolerantes, que ocupam habitats significativamente diferentes.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 198 de 620
Junho 2020

De salientar ainda, que nas estações imediatamente a jusante da instalação as comunidades
biológicas, e subsequentemente a qualidade ecológica da água, são fortemente afetadas pelas
condições hidrológicas e a variabilidade sazonal. Toda a área de estudo é ainda fortemente
afetada por processos de eutrofização, verificando-se um congestionamento vegetal de largas
extensões de leito fluvial.
A título de suporte, e considerando a caraterização efetuada para a ictiofauna e bivalves de água
doce, deve considerar-se que a presença muito reduzida ou ausência de espécies autóctones
nas várias linhas de água, bem como a ocorrência evidente de espécies exóticas nos troços
prospetados do rio Sado, é também ela indicadora de um estado ecológico perturbado e abaixo
dos padrões definidos pela DQA.
De realçar ainda que a situação evidenciada pela classificação obtida do estado ecológico para
a área de estudo está em conformidade com os resultados disponibilizados pelo Sistema de
Informação INTERSIG (INAG, 2010), no âmbito dos resultados obtidos nas estações de
amostragem afetas ao plano de monitorização nacional da qualidade da água.

FIGURA 75 – SITUAÇÃO

DE REFERÊNC IA DO ESTADO ECOLÓGIC O DAS LINHAS DE ÁGUA A JUSANTE DA
INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

“BE-BAC”

Estado Químico
No Quadro 74 e Quadro 75 apresentam-se os valores dos diferentes parâmetros físico-químicos
obtidos em cada amostragem.
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Q UADRO 74 – RESULTADOS

OBTIDOS PARA OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMIC OS GERAIS (AMARELO/VERDE

– VALOR

ACIMA /DENTRO DO LIMITE DEFINIDO PELA

DQA

CARÊNCIA BIOQUÍMICA DE
OXIGÉNIO (CBO5)

CARÊNCIA QUÍMICA DE
OXIGÉNIO (CQO)

CONDUTIVIDADE

PH

ALCALINIDADE

DUREZA

NITRATOS

NITRITOS

AZOTO AMONIACAL

AZOTO TOTAL

ORTOFOSFATOS

FÓSFORO TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estação 2

21,3

4,1

47,0

14,0

110,0

1960

7,9

7,14

438

16,0

0,27

0,159

14,000

18,0

3,580

4,040

Estação 3

22,6

6,4

75,6

1,6

36,0

1409

7,5

2,74

500

12,7

0,81

0,298

0,161

1,5

<0,010

0,039

Estação 4

21,0

6,1

69,1

<1,0

34,0

1670

7,5

2,00

662

2,0

20,60

2,180

2,100

7,9

0,013

0,016

Estação 5

22,1

7,2

84,0

1,2

32,0

1863

7,9

4,16

595

11,7

0,27

<0,005

<0,040

1,0

<0,010

0,024

Estação 6

24,8

7,5

90,2

1,6

27,0

1109

7,9

2,82

319

25,0

0,58

0,0737

0,163

1,0

0,034

0,063

Estação 7

24,6

5,4

65,3

1,0

22,0

1164

7,6

3,20

356

7,5

0,39

0,0445

0,079

1,0

<0,010

0,021

Estação 8

23,7

5,9

69,5

1,5

26,0

1059

7,5

3,90

359

15,2

0,27

0,0070

<0,040

1,0

<0,010

0,034

Estação 9

24,2

5,7

67,6

1,7

26,0

3007

7,9

3,66

471

340,0

0,27

0,0669

0,059

1,5

0,082

0,297

Estação 1

13,9

9,1

89,4

5,7

11,0

2980

7,50

1,19

2200

2,2

0,80

0,498

5,220

5,3

<0,040

0,028

Estação 2

13,3

9,0

87,6

1,2

<5,0

3370

7,60

1,04

2710

6,4

0,66

0,189

0,316

1,0

0,217

0,126

Estação 3

12,2

9,2

86,7

1,0

<5,0

2093

7,70

2,32

1030

1,3

1,11

0,005

<0,050

1,0

0,077

0,037

Estação 4

12,4

9,1

86,3

1,5

<5,0

2190

7,70

2,40

1260

1,5

0,96

0,005

<0,050

1,0

<0,040

0,028

Estação 5

12,5

8,3

79,0

1,8

<5,0

2031

8,00

3,95

763

2,6

0,89

0,0137

<0,050

1,0

<0,040

0,024

Estação 6

12,5

9,3

88,1

1,5

<5,0

1316

8,00

2,89

386

8,7

9,67

0,108

0,250

2,9

0,084

0,053

Estação 7

15,2

8,6

84,1

2,4

<5,0

939

8,00

3,00

319

15,0

7,96

0,282

<0,050

2,5

0,282

0,104

Estação 8

14,5

8,7

84,0

1,3

<5,0

912

8,25

3,53

435

33,4

10,10

0,169

0,425

3,2

0,111

0,057

Estação 9

14,2

8,6

83,7

1,7

13,0

1290

8,10

2,93

281

148,0

5,93

0,103

0,104

2,4

0,047

0,159

Estação 1

10,5

10,0

90,3

17,7

38,0

3006

6,9

1,100

2240

1,4

7,29

0,259

5,170

7,2

<0,040

0,029

Estação 2

8,9

10,1

87,4

<1,0

10,0

3410

7,3

0,324

2730

13,5

27,80

0,134

1,820

8,2

0,096

0,067

Estação 3

7,5

11,3

94,5

<1,0

8,0

3008

7,6

1,220

2160

1,5

20,10

0,0254

0,078

5,1

0,259

0,083

Estação 4

8,3

11,1

94,2

<1,0

8,0

2270

7,7

2,500

1200

<1,0

19,80

0,0079

0,069

4,5

<0,040

0,045

Estação 5

7,5

10,9

90,8

<1,0

9,0

2024

7,9

4,050

738

<1,0

13,90

<0,005

<0,050

3,1

<0,040

0,015

Estação 6

10,2

11,0

96,3

<1,0

12,0

1296

8,1

3,020

422

4,4

11,20

0,0953

0,349

3,3

0,111

0,067

Estação 7

10,3

10,4

93,2

1,3

12,0

1130

8,1

3,640

384

10,8

6,34

0,0119

<0,050

2,5

<0,040

0,020

Estação 8

11,3

10,4

93,8

<1,0

8,0

1304

8,2

7,780

450

4,6

9,00

0,0289

<0,050

2,9

0,059

0,035

Estação 9

11,4

9,6

87,0

<1,0

17,0

1126

8,3

3,270

315

55,5

5,41

0,0181

0,117

2,2

0,167

0,093

Estação 1

15,8

8,7

90,3

1,8

12,0

2600

7,9

2,64

1940

6,2

7,69

0,180

4,380

6,1

0,040

0,03

Estação 2

14,2

7,7

77

2,0

18,0

2530

7,7

2,47

1740

12,4

8,67

0,391

2,410

4,9

1,200

0,427

Estação 3

13,8

9,2

90,3

1,9

13,0

2340

7,8

3,34

1470

12,8

15,70

0,657

0,923

5,5

1,280

0,453

Estação 4

14,3

6,8

68,5

1,1

8,0

1550

6,9

0,76

699

4,8

11,40

0,253

3,520

6,0

0,040

0,065

Estação 5

14,5

7,7

77,2

1,5

13,0

1930

7,7

3,34

697

13,3

8,01

0,0163

0,050

2,7

0,056

0,044

Estação 6

14,9

8,5

85,4

2,5

14,0

942

7,8

2,13

269

89,2

5,26

0,0482

0,180

2,3

0,126

0,087

Estação 7

15,8

8,2

84,2

2,8

13,0

981

8,0

2,33

290

35,3

5,87

0,113

0,527

2,6

0,018

0,051

Estação 8

16,2

8,7

89,7

3,1

15,0

1150

8,1

3,63

354

23,2

1,46

0,0353

0,050

1,2

0,010

0,024

Estação 9

16,5

6

62,8

1,4

10,4

8008

7,8

3,11

960

256

0,27

0,116

0,234

1,1

0,075

0,184
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QUADRO 75 – RESULTADOS OBTIDOS PARA OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍM IC OS
ESPECÍFIC OS (AMARELO/VERDE – VALOR ACIMA /DENTRO DO LIMITE DEFINIDO PELA

CLORETOS

SULFATOS

A RSÉNIO TOTAL

CÁDMIO TOTAL

CHUMBO TOTAL

COBRE TOTAL

CRÓMIO

FERRO TOTAL

M ANGANÊS TOTAL

M ERCÚRIO TOTAL

NÍQUEL TOTAL

ZINCO TOTAL

RESPETIVAM ENTE )

ESTAÇÃO

Abril 2012

Jan 2012

Dez 2011

Set 2011

CAMPANHA

ESTADO,

– POLUENTES
DQA PARA BOM

Estação 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estação 2

404

109,0

0,0157

<0,00040

<0,0050

0,0033

<0,0010

0,681

0,359

<0,000010 <0,0020 0,0136

Estação 3

293

145,0

<0,0050

0,00171

<0,0050

0,0424

<0,0010

0,511

0,310

<0,000010

0,003

0,383

Estação 4

290

343,0

<0,0050

0,00215

<0,0050

0,0307

<0,0010

0,242

0,224

<0,000010

0,003

0,529

Estação 5

454

123,0

<0,0050

0,00053

<0,0050

0,0218

<0,0010

0,418

0,371

<0,000010 <0,0020

Estação 6

233

63,4

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0074

<0,0010

0,442

0,375

<0,000010 <0,0020 0,0402

Estação 7

249

75,4

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0037

<0,0010

0,243

0,341

<0,000010 <0,0020 0,0138

Estação 8

213

57,7

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0034

<0,0010

0,406

0,738

<0,000010 <0,0020 0,0161

Estação 9

1050

155,0

<0,0050

0,00058

0,0088

0,0215

0,0032

4,550

0,509

<0,000010

0,0024

0,113

Estação 1

132

2080,0

<0,0050

0,00046

<0,0050

0,003

0,0012

0,0825

0,219

<0,000010

0,0029

0,84

Estação 2

158

2320,0

<0,0050

0,00292

0,0164

0,0047

0,0014

0,0751

0,0967

<0,000010

0,0109

0,261

Estação 3

352

762,0

<0,0050

0,00652

<0,0050

0,0237

<0,0010

0,315

0,362

<0,000010

0,011

2,42

Estação 4

324

827,0

<0,0050

0,00557

<0,0050

0,0209

<0,0010

0,324

0,258

<0,000010

0,0096

2,07

Estação 5

520

274,0

<0,0050

0,00117

<0,0050

0,0144

<0,0010

0,350

0,541

<0,000010

0,0044

0,273

Estação 6

331

130,0

<0,0050

0,00068

<0,0050

0,0058

<0,0010

0,357

0,308

<0,000010

0,0035

0,86

Estação 7

210

78,1

<0,0050

0,00051

<0,0050

0,0046

<0,0010

0,455

0,356

<0,000010

0,0037

0,0289

Estação 8

311

112,0

<0,0050

0,00550

<0,0050

0,0075

<0,0010

0,402

0,210

<0,000010

0,0038

0,0487

Estação 9

198

61,8

<0,0050

0,00650

0,0071

0,0124

0,0017

2,610

0,456

<0,000010

0,0041

0,0779

Estação 1

113

1850,0

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0029

<0,0010

0,091

0,378

<0,000010 <0,0020 0,0717

Estação 2

147

2180,0

<0,0050

0,00074

<0,0050

0,0054

<0,0010

0,176

0,243

<0,000010 <0,0020

0,348

Estação 3

153

1880,0

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0021

<0,0010

0,0338

0,132

<0,000010 <0,0020

0,172

Estação 4

271

864,0

<0,0050

0,00231

<0,0050

0,0127

<0,0010

0,253

0,085

<0,000010

0,0041

0,962

Estação 5

448

242,0

<0,0050

0,0007

<0,0050

0,0101

<0,0010

0,300

0,302

<0,000010

0,0021

0,236

Estação 6

282

118,0

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0040

<0,0010

0,252

0,202

<0,000010 <0,0020

0,078

Estação 7

222

85,7

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0037

<0,0010

0,334

0,248

<0,000010 <0,0020 0,0144

Estação 8

268

115,0

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0037

<0,0010

0,254

0,192

<0,000010

0,0029

0,0315

Estação 9

246

63,6

<0,0050

<0,00040

<0,0050

0,0058

<0,0010

0,983

0,230

<0,000010

0,002

0,0249

Estação 1

154

1510,0

0,0066

0,00056

0,0050

0,0059

0,0010

0,124

0,251

<0,000010

0,0025

0,0577

Estação 2

180

1500,0

0,0088

0,00063

0,0050

0,0046

0,0010

0,127

0,184

<0,000010

0,0024

0,0859

Estação 3

220

1200,0

0,0086

0,00055

0,0050

0,0064

0,0010

0,121

0,396

<0,000010

0,0035

0,0578

Estação 4

200

646,0

<0,0050

0,03610

0,0050

0,934

0,0010

0,590

6,060

<0,000010

0,0381

16,8

Estação 5

442

378,0

<0,0050

0,00149

0,0050

0,0248

0,0010

0,285

0,135

<0,000010

0,0029

0,298

Estação 6

215

110,0

<0,0050

0,00054

0,0050

0,0108

0,0010

0,698

0,415

<0,000010

0,0037

0,0803
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0,106

ESTAÇÃO

CLORETOS

SULFATOS

A RSÉNIO TOTAL

CÁDMIO TOTAL

CHUMBO TOTAL

COBRE TOTAL

CRÓMIO

FERRO TOTAL

M ANGANÊS TOTAL

M ERCÚRIO TOTAL

NÍQUEL TOTAL

ZINCO TOTAL

CAMPANHA

Estação 7

220

113,0

<0,0050

0,00046

0,0050

0,0120

0,0010

0,487

0,440

<0,000010

0,0049

0,15

Estação 8

253

99,5

<0,0050

0,00040

0,0050

0,0049

0,0010

0,305

0,283

<0,000010

0,0028

0,0324

Estação 9

2880

436,0

<0,0080

0,00091

0,0100

0,0115

0,0010

2,200

0,333

<0,000010

0,0034

0,0746

Tendo em conta a classificação estabelecida pela DQA todas as estações de monitorização se
enquadram no estado químico Razoável, sendo os parâmetros mais responsáveis por essa
atribuição o fósforo e o zinco, embora também o azoto amoniacal e o CBO 5 .

5.5 Ecologia
5.5.1 Introdução
O presente descritor foi desenvolvido pela empresa Bioinsight apresentando-se no Anexo III o
relatório na íntegra, incluindo toda a metodologia utilizada e o tratamento de dados efetuado.
O estudo incidiu na área industrial das instalações da ALMINA. De forma a proceder à
caracterização da situação de referência, para posterior avaliação de impactes, definiu-se como
área de estudo específica para este descritor, para além da área de estudo efetivamente
ocupada pelo projeto, um buffer de 200 m. A área definida para a implantação do projeto
localiza-se no distrito de Beja, concelho de Aljustrel e união de freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos e está inserida na quadrícula UTM 10x10km NB78 e NB79.
De acordo com a carta biogeográfica de Portugal (Costa et al., 1998), a área em estudo localizase na Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica-Ocidental, SuperProvíncia Mediterrânica
Ibero-Atlântica, Província Luso-Estremadurense, Setor Mariânico-Monchiquense, Subsetor
Baixo Alentejano-Monchiquense, Superdistrito Baixo Alentejano.
Este descritor tem como objetivo caracterizar os valores naturais presentes na área de
intervenção do projeto, bem como apresentar e avaliar os previsíveis impactes decorrentes das
ações do projeto sobre a flora e fauna. Face aos mesmos serão, também, apresentadas, sempre
que necessário, as medidas de minimização ou compensação mais adequadas e eficazes.
A área de estudo considerada para esta caracterização da área terrestre localiza -se nos
concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Ferreira do Alentejo, Santiago do Cacém e Aljustrel. E
localiza-se maioritariamente no Superdistrito Sadense constituído por solos frequentemente
aluvionares ou derivados de areias podzolizadas (areias depositadas).
Os locais de amostragem estão distribuídos pela área a jusante da instalação de resíduos “BEBAC”, desde a ribeira do Morgado, recetora direta do potencial efluente e até à zona de
transição entre o rio Sado e o estuário.
As linhas de água amostradas correspondem a três tipos de rios, de acordo com a tipologia
descrita pelo INAG.
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O rio Sado e a ribeira do Roxo, na extensão considerada a jusante da interseção da linha recetora
do efluente, enquadram-se na categoria do tipo de Depósitos Sedimentares do Tejo e Sado (Tipo
S3), distinguindo-se dos restantes tipos pela presença de depósitos sedimentares que
influenciam de forma determinante as comunidades presentes; as linhas de água do barranco
do Rio de Moinho, do Farrobo e do Morgado correspondem ao tipo de Rios do Sul de Pequena
Dimensão (Tipo S1 ≤100). Os Rios tipo S1, à semelhança do tipo S3, refletem o clima do Sul do
País, com temperaturas médias anuais elevadas e precipitação média anual reduzida que, em
conjunto com a sua pequena dimensão, podem apresentar um regime hidrológico temporário.
No caso do rio Sado e da ribeira do Roxo, as linhas de água apresentam um regime hidrológico
contínuo, ou seja, permanente durante todo o ano, enquanto que os Barrancos/Ribeiras
apresentam um carácter temporário a nível hidrológico, com interrupção do fluxo durante o
período estival.
A DQA, transposta pela Lei da Água, estabeleceu um quadro de ação comunitária no domínio da
política da água, com o intuito de promover a utilização sustentável das massas de água e
prevenir a sua degradação, através da proteção e melhoramento da qualidade das águas, com
vista a atingir o Bom Estado das águas até 2015.
O Bom Estado de uma massa de água de superfície é estabelecido em função do Bom Estado
Ecológico e do Bom Estado Químico, sendo que para a categoria Rios, o Estado Ecológico integra
os elementos de qualidade biológica (fauna piscícola, macroinvertebrados bentónicos,
fitobentos e macrófitos), os elementos hidromorfológicos de suporte aos elementos biológicos
(River Habitat Survey), os elementos químicos e físico-químicos de suporte aos elementos
biológicos (condições térmicas, de oxigenação, salinidade, acidificação, nutrientes e poluentes
específicos).
O Estado Ecológico expressa a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos
numa de 5 classes: Excelente, Bom, Razoável, Medíocre ou Mau. A qualidade é expressa pelo
pior dos Elementos Ecológicos (Elementos de Qualidade Biológica, Físico-químicos e
Hidromorfológicos), considerando o desvio entre as características dos elementos presentes em
condições naturais e que constituem as condições de referência, e o efeito sobre as mesmas
quando sujeitas a pressões (INAG I.P., 2009). O modelo conceptual que descreve a presente
avaliação do Estado Ecológico é apresentado na figura seguinte.
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FIGURA 76 – RELAÇÃO

ENTRE OS DIFERENTES ELEMENTOS DE QUALIDADE, ELEMENTOS BIOLÓGIC OS,

HIDROMORFOL ÓGIC OS E FÍSICO-QUÍM IC OS, QUE INTERFEREM NA CLASSIFICAÇÃO DO

ECOLÓGICO (ADAPTADO

DE

ESTADO

INAG I.P., 2009)

O Estado Químico relaciona-se com a presença de substâncias químicas no ambiente aquático,
suscetíveis de causar danos significativos para ou por intermédio do ambiente aquático, para a
saúde humana e para a flora e fauna. Em condições naturais estas substâncias não estariam
presentes ou estariam presentes em concentrações reduzidas (INAG I.P., 2009).

5.5.2 Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA)
A área de estudo sobrepõe-se parcialmente à ZPE de Castro Verde (PTZPE0046) e à IBA Castro
Verde (PT029). A sobreposição acontece a sul da área de estudo, numa área de 157 ha, sendo
que isto representa menos de 1 % da área total da ZPE/IBA (ver Quadro 76 e Desenho 1 do
relatório que consta no Anexo III).
Q UADRO 76 – Á REAS CLASSIFICADAS

E

IBA NA ÁREA

ENVOLVENTE DO PROJETO

L OCALIZAÇÃO FACE
Á REA

CLASSIFICAÇÃO

L EGISLAÇÃO

À ÁREA DO

IMPORTÂNCIA

PROJETO

Castro
Verde

ZPE Castro Verde
(PTZPE0046)

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

Marginalmente
sobreposto

IBA Castro Verde
(PT029)

-

Marginalmente
sobreposto
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5.5.3 Flora e Vegetação
5.5.3.1 Caracterização

biogeográfica,

bioclimática

e

fitossociológica
Segundo Costa et al. (1998), do ponto vista biogeográfico, bioclimático e fitossociológico, a área
de estudo localiza-se na Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica-Ocidental,
SuperProvíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Luso-Estremadurense, Sector
Mariânico-Monchiquense, Subsector Baixo Alentejano-Monchiquense, Superdistrito Baixo
Alentejano (Figura 77 ). É um território plano de solos maioritariamente xistosos. Em termos
bioclimáticos é essencialmente termomediterrânico, com um ombroclima sub-húmido a seco.
Os montados da Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae são a vegetação mais comum da
região, assim como o esteval Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. É ainda possível encontrar
azinhais da 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.

FIGURA 77 – ENQUADRAMENTO

BIOGEOGRÁFIC O DA ÁREA DE ESTUDO

Elenco Floristico

Como resultado do trabalho de campo no dia 8 de maio de 2018 e da pesquisa bibliográfica
efetuada para a quadrícula UTM na qual se insere o projeto (Pereira et al., 2018) foram
identificadas 215 espécies com potencial de ocorrência para a área de estudo. O trabalho de
campo permitiu a confirmação da ocorrência de 57 destas espécies . As espécies detetadas
durante o trabalho de campo são espécies comuns a nível nacional não se tendo detetado a
presença de espécies de distribuição mais restrita ou maior relevância ecológica.
As 213 plantas inventariadas no total encontram-se distribuídas por 51 famílias botânicas sendo
as que reúnem mais espécies as Fabaceae (Leguminosae), as Asteraceae (Compositae) e as
Poaceae (Gramineae) com 23, 28 e 38 espécies, respetivamente.
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A presença humana na área de estudo encontra-se bastante marcada, sobretudo pela presença
da atividade mineira. A vegetação existente reflete a ocupação humana, observando-se a
presença de antigas áreas agrícolas, que agora parecem ter um uso mais esporádico, onde
dominam formações herbáceas. As formações arbóreas são essencialmente plantações ou
desadensamentos de formações que constituem a vegetação climácica local: sobreirais e
azinhais.

Espécies de flora de maior relevância ecológica

Segundo a pesquisa bibliográfica efetuada, foram inventariadas 7 espécies de flora com
interesse para a conservação cuja presença é considerada possível na área de estudo (Quadro
77). Entre as espécies inventariadas, 2 encontram-se listadas no anexo B-V do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e
pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, nomeadamente, Narcissus bulbocodium e
Ruscus aculeatus. Relativamente às restantes espécies listadas, verifica-se que 3 espécies são
endemismos ibéricos: Cynara algarbiensis, Dipsacus comosus e Sanguisorba hybrida.
Foi ainda registada, e confirmada durante o trabalho de campo, a presença de 2 espécies
protegidas por legislação nacional específica, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus
rotundifolia), pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de junho.
Ainda que as amostragens tenham sido realizadas na época mais propícia para a observação da
maioria das espécies de maior relevância ecológica, nenhuma, além do sobreiro (Quercus suber)
e a azinheira (Quercus rotundifolia) foi observada durante o trabalho de campo. Assim,
considera-se que a probabilidade de ocorreram na área de estudo é baixa, tendo em conta as
condições ecológicas da área.
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QUADRO 77 – LISTA
FAMÍLIA

Amaryllidaceae

Asteraceae

Dipsacaceae

Fagaceae

Fagaceae

Liliaceae

Rosaceae

ESPÉCIE
Narcissus
bulbocodium

ENDEMISMO

DIRETIVA
HABITATS

L EG. NACIONAL

RAMOS &
CARVALHO

DRAY

ICNB,
2008

BIÓTOPO PREFERENCIAL

ÉPOCA DE
FLORAÇÃO

PO

-

B-V

-

-

-

-

Ocorre numa grande variedade de habitats, desde prados húmidos,
margens de linhas de água, charnecas, clareiras de matos, pinhais. Em
substratos preferentemente arenosos ou argilosos

Janeiro a
Maio

PP

-

-

-

nA

n.a.

Bermas de caminhos, taludes, clareiras de estevais e outros matos e de
sobreirais, em solos xistosos ou sieníticos.

Maio a
Julho

Pr

n.a.

Prados, incultos, pastagens, pousios e margens de cursos de água. Em
solos húmidos ou temporariamente encharcados, frequentemente
nitrificados, junto a caminhos e valas. Também em solos pedregosos e
algo secos.

Junho a
Agosto

Pr

n.a.

Dominante em sobreirais e montados de sobro, mas também
acompanhante noutros tipos de bosques e matas. Em locais com alguma
influência atlântica e com substratos siliciosos, incluindo areias mais ou
menos consolidadas, raramente em calcários descarbonatados.

Março a
Maio

C

n.a.

Em bosques e matagais perenifólios, frequentemente como dominante
(azinhais). No Alentejo predominam os montados (montado de azinho).
Em sítios secos, sendo mais predominante no interior do país.
Indiferente edáfica

Março a
Maio

C

Março a
Julho

Pr

Abril a
Junho

Ps

Cynara

Península

algarbiensis

Ibérica

Dipsacus

Península

comosus

Ibérica

Quercus
suber

Quercus
rotundifolia

Ruscus
aculeatus

DE ESPÉCIES DA FLORA COM MAIOR INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃ O REFERENCIA DA S PARA A ÁREA DE ESTUDO

-

-

-

Sanguisorba

Península

hybrida

Ibérica

-

-

-

D.L. n.º 169/2001, de 25
de maio, alterado pelo
D.L. n.º 155/2004, de 30
de junho

-

D.L. n.º 169/2001, de 25
de maio, alterado pelo
D.L. n.º 155/2004, de 30
de junho

-

-

-

-

-

-

B-V

-

-

-

-

Sob coberto de bosques (carvalhais, sobreirais e azinhais) e em matagais
esclerófilos. Espécie com grande plasticidade ecológica, ocorre também
em matagais sobre dunas estabilizadas ou fendas de afloramentos
rochosos. Em geral, prefere locais ensombrados e frescos, em baixas
altitudes

-

-

-

-

n.a.

Em bosques, sobreirais e azinhais, sempre em sítios frescos, algo
sombrios e algo húmidos. Por vezes perto de linhas de água.

Ramos & Carvalho, 1990: E – Em Perigo de Extinção, V – Vulnerável. Dray, 1985: E – Em perigo de extinção, R – rara, V – vulnerável, nA – Endémicas não ameaçada, I – Categoria Indeterminada; End. –
Endemismo; ICNB, 2008: Relatório de Implementação da Diretiva Habitats (presença nas quadrículas UTM 10x10km onde se insere a área de estudo): n.a. – não aplicável; Probabilidade de Ocorrência (PO): C
– confirmada; MP - muito provável; Pr – provável; PP – pouco provável; Ps – possível; Im - improvável.
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5.5.3.2 Elenco Faunístico
O trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica permitiram inventariar a ocorrência de pelo
menos 149 espécies (ver quadro abaixo e Anexo IV do relatório que consta no Anexo III) com
potencial de ocorrência na área de estudo. De referir que 29 das espécies inventariadas estão
classificadas com estatuto desfavorável de conservação (VU – Vulnerável; EN – Em Perigo; CR –
Criticamente em Perigo) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP) (Cabral
et al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org) (do relatório que consta no
Anexo III). Durante o trabalho de campo não foi possível observar nenhuma das espécies com
estatuto elevado de conservação e tendo em conta o elevado grau de perturbação da área de
estudo, considera-se pouco provável a presença de espécies mais sensíveis, podendo, no
entanto, dar-se a ocorrência pontual de alguma destas espécies.
QUADRO 78 – NÚMERO

DE ESPÉCIES DOS GRUPOS FAUNÍSTIC OS CONSIDERADOS QUE FORAM

INVENTARIA DA S PARA A ÁREA DE ESTUDO E RESPETIV AS CATEGORIA S DE OCORRÊNCIA .

FAMÍLIA

TRABALHO DE
CAMPO

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
POSSÍVEL

M UITO
PROVÁVEL

% ESPÉCIES

CONFIRMADA

TOTAL

FACE AO TOTAL
NACIONAL

ESPÉCIES COM
ESTATUTO

% ESPÉCIES COM
ESTATUTO FACE AO
TOTAL NACIONAL

Peixes

0

9

0

0

9

17,6

6

21,4

Anfíbios

1

3

0

9

12

70,6

0

0

Répteis

1

7

0

7

14

50,0

1

12,5

Aves

6

3

0

88

91

31,0

15

21,3

Mamíferos

1

15

7

1

23

33,8

6

40,0

Total

9

37

7

105

149

32,5

29

22,5

Peixes

Para a quadrícula UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foram inventariadas 9
espécies de peixes (Ribeiro et al., 2007), todas com ocorrência possível (Anexo IV do relatório
que consta no Anexo III). Destas espécies, 6 tem estatuto desfavorável de conservação: boga do
Guadiana (Pseudochondrostoma willkommii) e bordalo (Squalius alburnoides), com estatuto
Vulnerável (VU), cumba (Barbus comizo), barbo-do-sul (Barbus sclateri) e Boga-de-bocaarqueada (Iberochondrostoma lemmingii), com estatuto em Perigo (EN) e boga-portuguesa
(Iberochondrostoma lusitanicum) com estatuto Criticamente em Perigo.
Durante a execução do trabalho de campo não foi possível confirmar a presença de nenhuma
destas espécies, no entanto, tendo em conta que as massas de água existentes na área de estudo
não possuem vida, a ocorrência de espécies de peixes na área de estudo é improvável.
Anfíbios

Para a quadrícula UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foram inventariadas 12
espécies de anfíbios (Loureiro et al., 2010), 9 com ocorrência confirmada e 3 com ocorrência
provável (Anexo IV do relatório que consta no Anexo III). Nenhuma das espécies inventariadas
tem estatuto desfavorável de conservação.
Durante a execução do trabalho de campo foi possível confirmar a presença de uma espécie de
anfíbio: rã-verde (Rana perezi), espécie sem estatuto de conservação desfavorável segundo o
LVVP.
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Répteis

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar 14 espécies de répteis para a quadrícula UTM
10x10km onde se insere a área de estudo (Loureiro et al., 2010), das quais 7 têm presença
confirmada e 7 têm provável potencial nesta quadrícula (Anexo IV do relatório que consta no
Anexo III). Durante o trabalho de campo observou-se uma espécie de réptil: a lagartixa-do-mato
(Psammodromus algirus), espécie sem estatuto de conservação desfavorável segundo o LVVP.
Das espécies inventariadas 1 apresenta estatuto desfavorável de conservação, sendo a sua
presença considerada possível para as quadrículas em questão: cágado-de-carapaça-estriada
(Emys orbicularis), com estatuto em Perigo (EN). Considera-se pouco provável a presença destas
espécies na área de estudo, face aos biótopos presentes e a perturbação existente.
Avifauna

Para as quadrículas UTM 10x10km que alberga a área de estudo foi possível inventariar 91
espécies de aves, 88 confirmadas e 3 possíveis (Anexo IV do relatório que consta no Anexo III).
Durante o trabalho de campo identificaram-se 6 espécies de aves, que não possuem estatuto
desfavorável de conservação segundo o LVVP.
Segundo o LVVP, das espécies inventariadas 15 têm estatuto desfavorável de conservação:
garçote (Lxobrychus minutus), colhereiro (Platalea leucorodia), frisada (Anas strepera),
francelho (Falco naumanni), falcão-peregrino (Falco peregrinus), sisão (Tetrax), alcaravão
(Burhinus oedicnemus), perdiz-do-mar (Glareola pratincola), maçarico-das-rochas (Actitis
hypoleucos), cuco-rabilongo (Clamator glandarius), noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus
ruficollis) e chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) com estatuto Vulnerável (VU), pato-de-bicovermelho (Netta rufina), Águia-caçadeira (Circus pygargus) e abetarda (Otis tarda) com estatuto
em Perigo (EN), milhafre-real (Milvus) e rolieiro (Coracias garrulus) com estatuto criticamente
em Perigo (CR). Considera-se pouco provável que estas espécies utilizem a área de estudo como
local de nidificação ou de alimentação, sendo que a área pode eventualmente ser utilizada de
forma esporádica e como local de passagem.
De acordo com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas
de distribuição e transporte de energia elétrica” (ICNB, 2010a,b), a área de estudo sobrepõe-se
parcialmente com o limite de uma área considerada como muito crítica para aves estepárias,
correspondente à área definida como ZPE de Castro Verde (Figura 78). Localiza-se ainda a cerca
de 1 km de uma área critica para aves de rapinas, a 5 km de uma área muito critica para rapinas,
a cerca de 6,3 km de uma área critica para aves aquáticas e 6,8 km de uma área muito critica
para aves aquáticas, definida em torno da Barragem do Roxo, a cerca de 9 km de uma área critica
para aves aquáticas e 9,5 km de uma área muito critica para aves aquáticas, definida em torno
da Barragem da Daroeira, e a cerca de 6 km de uma área critica para outras espécies [grou (Grus
grus) e cegonha-preta (Ciconia nigra)].
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FIGURA 78 – ENQUADRAMENTO

DA ÁREA DE ESTUDO RELATIVAMENTE ÀS ÁREAS CRÍTICAS E MUITO

CRÍTICAS PARA A AVIFAUNA EXISTENTES NA ENVOLVENTE À ÁREA DE ESTUDO

Mamíferos

Para a quadrícula UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foi possível inventariar 23
espécies de mamíferos, 15 com ocorrência provável, 7 com ocorrência muito provável e 1 com
ocorrência confirmada. Durante o trabalho de campo foram observados indícios da presença
(dejetos) de 1 espécie: coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus).
Das espécies inventariadas 6 têm estatuto de conservação desfavorável segundo o LVVP, sendo
que todas têm apenas presença provável na área de estudo: morcego-de-ferradura-grande
(Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros),
Morcego-rato-grande (Myotis ) e morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) com estatuto
Vulnerável (VU), morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e lince-ibérico (Lynx
pardinus) com estatuto Criticamente Em Perigo (CR). Na área de es tudo não se observaram
estruturas com potencial para albergar indivíduos destas espécies ou de outras espécies de
morcegos. Segundo a bibliografia existente, na área de estudo também não existem abrigos de
morcegos com importância nacional, ou outros abrigos de importância regional ou local (ICNB
2010a, 2010b, Rainho 2013). Assim, considera-se que estas espécies podem ocorrer
pontualmente na área de estudo para se alimentarem ou deslocarem entre locais de abrigo e
áreas de alimentação. Quanto ao lince-ibérico, existe presença histórica da espécie na área. O
projeto localiza-se a cerca de 40 km dos concelhos de Mértola e de Aljustrel, onde foram já
libertados diversos indivíduos ao abrigo do projeto de reintrodução de lince-ibérico, incluindo
em 2018. Ainda assim, não existem dados que apontem para a presença da espécie neste local,
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pensando-se que está confinada ao Vale do Guadiana. Esta espécie tem preferência por habitats
de características mediterrânicas, como bosques, matagais e matos densos, biótopos que não
se encontram presentes na área de estudo.
De acordo com os dados do Cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica
(ICNB, 2010b), a área de estudo não interceta áreas de proteção dos abrigos de quirópteros de
importância nacional, nem abrigos importantes a nível regional, encontrando-se a cerca de 14
km do buffer em torno de um abrigo de importância regional (Figura 79).

FIGURA 79 – ENQUADRAMENTO

DA ÁREA DE ESTUDO RELATIVAMENTE AOS ABRIGOS DE QUIRÓPTEROS

EXISTENTES NA ENVOLVENTE À ÁREA DE ESTUDO

Espécies de fauna de maior relevância ecológica
A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia (Anexo IV do relatório que consta
no Anexo III) permitiu definir a seguinte lista de espécies como sendo mais relevantes em
termos da conservação da biodiversidade e com potencial para ocorrer na área de estudo.
Destas espécies, 11 apresentam ocorrência confirmada (C) para a quadrícula UTM 10x10 km
onde a área de estudo se insere e quatorze apresentam ocorrência possível (P) (

Quadro 79).
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QUADRO 79 – LISTA DAS ESPÉCIES DE MAIOR VALOR PARA A CONSERVAÇÃ O, TIPO DE OCORRÊNCIA NA
ÁREA DE ESTUDO, ESTATUTO DE ACORDO COM O LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRA DOS DE PORTUGAL
ESPÉCIE

TIPO DE

GRUPO

Peixe

Réptil

Ave

Mamífero

ESTATUTO
(LVVP)

ESTATUTO
(DL 156-A/2013)

ENDEMISMO

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Barbus comizo

Cumba

P

EN

B-II, B-V (Barbus
spp.)

EndIB

Barbus sclateri

Barbo do Sul

P

EN

B-V (Barbus spp.)

EndIB

Iberochondrostoma
lemmingii

Boga-de-boca-arqueada

P

EN

B-II

EndIB

Iberochondrostoma
lusitanicum

Boga-portuguesa

P

CR

B-II

-

Pseudochondrostoma
willkommii

Boga do Guadiana

P

VU

B-II

EndIB

Squalius alburnoides

Bordalo

P

VU

B-II

EndIB

Emys orbicularis

Cágado-de-carapaçaestriada

P

EN

B-II, B-IV

-

Ixobrychus minutus

Garçote

C

VU

A-I

-

Circus pygargus

Águia-caçadeira

C

EN

A-I

-

Falco naumanni

Francelho

C

VU

A-I*

-

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

P

VU

A-I

-

Tetrax

Sisão

C

VU

A-I*

-

Otis tarda

Abetarda

C

EN

A-I*

-

Burhinus oedicnemus

Alcaravão

C

VU

A-I

-

Glareola pratincola

Perdiz-do-mar

C

VU

A-I

-

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

C

VU

-

-

Caprimulgus ruficollis

Noitibó-de-nuca-vermelha

C

VU

-

-

Coracias garrulus

Rolieiro

C

CR

A-I

-

Oenanthe hispanica

Chasco-ruivo

C

VU

-

-

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego-de-ferraduragrande

P

VU

B-II, B-IV

-

Rhinolophus
hipposideros

Morcego-de-ferradurapequeno

P

VU

B-II, B-IV

-

Rhinolophus mehelyi

Morcego-de-ferraduramourisco

P

CR

B-II, B-IV

-

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

P

VU

B-II, B-IV

-

Miniopterus schreibersii

Morcego-de-peluche

P

VU

B-II, B-IV

-

Lynx pardinus

Lince-ibérico

P

CR

B-II, B-IV *

EndIB
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(EN – Em perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; CR - Criticamente em perigo); estatuto de acordo com o DL 156-A/2013;
endemismo (PI – Península Ibérica).

Na expedição do concentrado desde as instalações da ALMINA até Huelva, o percurso rodoviário
efetuado atravessa o Parque Natural do Vale do Guadiana. O Parque Natural do Vale do Guadiana, abrange parte dos concelhos de Mértola e Serpa, sendo um dos parques com maior
diversidade faunística, onde espécies com estatuto de ameaça mais elevado encontram
condições para a sua so-brevivência, como é o caso do Lince Ibérico.
Com uma área de distribuição histórica extremamente reduzida e fragmentada, ocupando
apenas áreas de Portugal e Espanha, esta espécie encontra-se classificada como criticamente
ameaçada. O atropelamento em rodovias constitui umas das ameaças à conservação desta
espécie.
Sensibilizada para a importância da conservação das espécies, e consciente dos impactes
ambientais da sua atividade, a ALMINA sensibilizou a empresa transportadora para esta
questão, nomeadamente na limitação da velocidade a 50 Km/h na passagem pelos seguintes
locais:
✓ Estrada Nacional N122: entre o cruzamento da Corte da Velha até à entrada de Mértola;
✓ Estrada Nacional N267: entre São João dos Caldeireiros até ao cruzamento de São
Sebastião dos Carros.
Dinamizar a conservação das espécies é responsabilidade não só das entidades mas de todos os
stakeholders, sendo fundamental um esforço conjunto de todos na implementação de medidas
de preservação dos sistemas ecológicos, pelo que esta medida preventiva foi acolhida e
implementada pela empresa transportadora.

5.5.4 Biótopos e Habitats
Na área de estudo foram cartografados 11 biótopos: Agrícola, Albufeira, Eucaliptal, Humanizado,
Linha de água, Matos, Montado, Pinhal, Plantações de sobreiro, Prados e Ruderal. A área é
dominada pelo biótopo Prados, que representa 34% da área de estudo e pelo biótopo
Humanizado, que representa 27% da área.
A área de estudo é fortemente dominada pela presença da atividade mineira, onde se incluem
os edifícios e outras áreas que são utilizadas para depósito de material, movimentações de
camiões, etc. As áreas Ruderais e de Prados, presentes numa elevada percentagem da área de
estudo, refletem o uso da área adjacente. Estas áreas envolventes, que aparentemente teriam
uso agrícola ou pastoril, não parecem ser utilizadas regular e intensivamente. Destaca -se ainda
o facto de grande parte dos biótopos presentes serem resultado de algum tipo de ação humana
(agricultura, pastorícia, produção florestal), havendo poucos locais onde a vegetação autóctone
cresça, o que é um espelho da elevada e antiga presença humana na área (
Figura 80 , Desenho 2 do relatório que consta no Anexo III).
O quadro seguinte inclui uma caracterização detalhada de cada um dos biótopos cartografados,
incluindo espécies florísticas e faunísticas que aí ocorrem, o respetivo IVB e uma fotografia, na
grande maioria dos casos.
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O trabalho de campo no dia 8 de maio de 2018 permitiu verificar a presença na área de estudo
de 1 Habitat Natural da Rede Natura 2000 e que consta do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013: habitat 6420 - Pradarias húmidas
mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, associado ao biótopo Prados,
considerando-se ainda potencial a presença do habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de
folha perene, associado ao biótopo Montado.

FIGURA 80 – O CUPAÇÃO (EM %) DE CADA
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QUADRO 80 – CARACTERIZA ÇÃ O
BIÓTOPO

IVB

HABITATS DO DL
49/2005 QUE

DOS BIÓTOPOS PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO E

DESCRIÇÃO

INCLUI

PRINCIPAIS
ESPÉCIES
FLORÍSTICAS

IVB ATRIBUÍDO

PRINCIPAIS ESPÉCIES
FAUNÍSTICAS

FOTOGRAFIA

Olea europaea

Agrícola

Albufeira

3,2

0

-

-

Consiste em áreas cultivadas existentes na área de
estudo, onde se incluem essencialmente culturas
permanentes, como o olival. Este é um dos biótopos
menos representativos da área, ocupando apenas 2,3% da
mesma.

Diz respeito a toda as albufeiras presentes na área de
estudo. Este biótopo ocupa uma superfície significativa da
área em estudo, cerca de 13,9%.

Avena sp.
Dactylis
glomerata
Trifolium
angustifolium

-

Eucalyptus
globulus
Eucaliptal

0

-

Áreas dominadas pela presença de eucalipto (Eucalytpus
globulus). É um dos biótopos menos representativos da
área, correspondendo a apenas 4,9% do total.

Bromus sp.
Cistus
ladanifer

Pardal (Passer
domesticus), melro
(Turdus merula),
trigueirão (Emberiza
calandra)

-

Melro (Turdus merula),
carriça (Troglodytes
troglodytes), milheira
(Serinus serinus)

Briza maxima
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BIÓTOPO

IVB

HABITATS DO DL
49/2005 QUE

DESCRIÇÃO

INCLUI

Humanizado

Linha de água

Matos

0

4,0

3,0

-

-

-

PRINCIPAIS
ESPÉCIES
FLORÍSTICAS

Este biótopo corresponde a áreas edificadas, vias
rodoviárias e outras estruturas antropogénicas presentes
na área de estudo, como todas as áreas afetas à Mina,
incluindo edifícios e outras áreas. Este é um biótopo com
muito baixo valor ecológico, sendo o segundo mais
representativo da área de estudo, correspondendo a
26,5% da área cartografada.

Diz respeito a todas as linhas de água presentes na área
de estudo. De um modo geral, as linhas de água
encontram-se muito artificializadas. A vegetação é
maioritariamente representada por silvado, dominado por
Rubus ulmifolius, e canavial, dominado pela planta
invasora Arundo donax. É o biótopo menos representativo
da área de estudo, representando apenas 0,5% da área.

Área de matos dominado por esteva (Cistus ladanifer).
Este é um dos biótopos menos representativos da área,
ocupando 1% da mesma.

Dactylis
glomerata
Briza maxima

Rubus
ulmifolius
Arundo donax
Scirpoides
holoschoenus

Cistus
ladanifer
Bromus sp.
Avena sp.

Montado

4,8

Habitat 6310 Montados de
Quercus spp.
de folha
perene
(Potencial)

Áreas dominadas pela presença de sobreiro (Quercus
suber) ou azinheira (Quercus rotundifolia), com
configuração de montado. Estas áreas não foram
classificadas como habitat, pois não foi possível confirmar
a sua utilização agro-silvo-pastoril, nem a presença dos
bioindicadores. Este biótopo ocupa 4,8% da área de
estudo.
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Pardal (Passer
domesticus), melro
(Turdus merula)

Rabirruivo
(Phoenicrurus
ochruros), melro
(Turdus merula)

Toutinegra-do-mato
(Sylvia undata),
toutinegra-dos-valados
(Sylvia
melanocephala),
coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus)

Quercus suber
Quercus
rotundifolia
Asparagus
albus
Daphne
gnidium

Gaio (Garrulus
glandarius), carriça
(Troglodytes
troglodytes), milheira
(Serinus serinus)
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BIÓTOPO

IVB

HABITATS DO DL
49/2005 QUE

DESCRIÇÃO

INCLUI

PRINCIPAIS
ESPÉCIES
FLORÍSTICAS

PRINCIPAIS ESPÉCIES
FAUNÍSTICAS

FOTOGRAFIA

Urginea
maritima
Pinus pinea

Pinhal

0,5

-

Áreas dominadas pela presença de pinheiro manso (Pinus
pinea). É um dos biótopos menos representativos da área,
correspondendo a apenas 1,1% do total.

Andryala
integrifolia
Bromus sp.
Cistus
ladanifer

Plantação de
sobreiro

Prados

2,3

3,3

-

Habitat 6420 Pradarias
húmidas
mediterrânicas
de ervas altas
da MolinioHoloschoenion

Corresponde a pequenas áreas na parte nordeste da área
de estudo. Os sobreiros (Quercus suber) estão plantados
em filas muito próximas. No sob coberto tem pouca
vegetação, com apenas algumas gramíneas.

Quercus suber

Antigas áreas agrícolas que neste momento não parecem
ter qualquer utilização regular, apesar de por vezes existir
pastoreio bovino e movimentação dos solos. Pode ter
sobreiros ou azinheira isolados. Algumas manchas de
prados, que acompanham as linhas de água, são
maioritariamente comportas por juncos, tendo
correspondência com o habitat 6420.

Dactylis
glomerata

Este é um o biótopo mais representativo da área,
ocupando 34% da mesma.
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Bromus sp.
Avena sp.
Briza maxima

Briza maxima
Trifolium
angustifolium
Galactites
tomentosa
Scirpoides
holoschoenus

Gaio (Garrulus
glandarius), carriça
(Troglodytes
troglodytes), milheira
(Serinus serinus)

-

Melro (Turdus merula),
carriça (Troglodytes
troglodytes), milheira
(Serinus serinus)

Pardal (Passer
domesticus), melro
(Turdus merula),
trigueirão (Emberiza
calandra), coelhobravo (Oryctolagus
cuniculus)
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BIÓTOPO

IVB

HABITATS DO DL
49/2005 QUE

DESCRIÇÃO

INCLUI

Ruderal

2,2

-

PRINCIPAIS
ESPÉCIES
FLORÍSTICAS

Diz respeito a todas as áreas ruderalizadas, que surgem
especialmente em áreas adjacentes às áreas ocupadas
pela mina, e onde surge vegetação mais adaptada a
perturbação. Pode ter sobreiros ou azinheira isolados.
Este biótopo ocupa 7,6% da área cartografada.
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Echium
plantagineum
Papaver
rhoeas
Andryala
integrifolia

PRINCIPAIS ESPÉCIES
FAUNÍSTICAS

FOTOGRAFIA

Pardal (Passer
domesticus), melro
(Turdus merula),
trigueirão (Emberiza
calandra)
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5.5.5 Áreas de maior relevância ecológica
Segundo os critérios descritos na metodologia, não foram definidas áreas de maior relevância
ecológica de primeiro nível / “Muito Sensíveis” na área de estudo. Definiram-se, no entanto,
áreas de segundo nível / “Sensíveis”:
−

áreas de segundo nível / “Sensíveis”:
o áreas identificadas com o Habitat 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de
ervas altas da Molinio-Holoschoenion; (Desenho 3 do relatório que consta no
Anexo III);
o a área limite de uma área considerada como muito crítica para aves estepárias,
que se sobrepões à área definida como ZPE de Castro Verde (Desenho 3 do
relatório que consta no Anexo III).

5.5.5.1 Fauna Piscícola
Relativamente à análise das características de cada curso de água, da respetiva galeria ripícola
e das modificações de origem humana a que cada local está sujeito, verificou-se que as estações
amostradas apresentam características distintas, embora os critérios que definem as
modificações das margens e fontes de poluição tenham sido comuns a todos os locais (Anexo
VII do relatório que consta no Anexo III).
As características consideradas influenciam as comunidades piscícolas, sendo que nos locais
mais degradados se verificou a ausência de uma comunidade característica ou a presença de
comunidades maioritariamente compostas por espécies muito tolerantes. Tal, traduz -se
geralmente na presença de uma comunidade dominada por um elevado número de espécies
exóticas, sendo que em alguns casos a comunidade existente é formada exclusivamente por
espécies deste tipo, o que se verificou efetivamente nos troços amostrados na área envolvente
às estações 7 e 8.
As modificações nas margens são uma ocorrência constante na área de estudo, atingindo na
maioria dos troços uma severidade acentuada, contribuindo para a alteração da dinâmica
natural de cada curso de água, para a homogeneidade da vegetação ribeirinha e para a
exposição significativa a pressões de origem humana (e.g. o pastoreio, o pisoteio, a erosão e a
poluição urbana e agrícola). Apenas o troço prospetado na área a montante da estação 6
apresentou um estado de degradação inferior, situação observada em ambas as campanhas.
Tanto na campanha de setembro de 2011, como em abril de 2012, o substrato dos troços
amostrados é maioritariamente constituído por elementos finos (argila e/ou silte) ou por areia.
A galeria ripícola observada é na maioria dos casos interrompida ou semi-contínua, tendo-se
verificando a presença de uma galeria ripícola contínua e mais complexa, apenas na estação 4 e
na estação 6, que propicia uma maior diversidade de abrigos.
No que respeita à comunidade piscícola, durante a realização dos trabalhos de campo foram
identificadas 6 espécies, em apenas 3 dos 9 locais de amostragem (Quadro 81). Todas as
espécies observadas foram capturadas na campanha de setembro e no rio Sado, não tendo sido
capturado nenhum exemplar de fauna piscícola nas ribeiras do Morgado e do Roxo, quer em
setembro quer em abril.
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Durante as amostragens da campanha de abril de 2012 não se registou qualquer captura,
contudo foram observados 8 indivíduos da espécie Cyprinus carpio na estação 8, mas devido às
dificuldades de amostragem impostas pelas condições do local, não foi possível capturá-los.
Das espécies observadas ao longo do estudo, duas são espécies autóctones, o bordalo (Squalius
alburnoides) e o barbo-comum (Barbus bocagei) e 4 são espécies exóticas, o chanchito
(Cichlasoma facetum), a gambúsia (Gambusia holbrooki), a perca-sol (Lepomis gibbosus) e o
achigã (Micropterus salmoides). Foi ainda capturado um indivíduo da Ordem dos Cipriniformes
que não foi possível identificar ao nível da espécie, dadas as suas reduzidas dimensões (<40
mm).
O número total de indivíduos capturados pertencentes a espécies exóticas foi muito superior ao
de espécies autóctones. Verificou-se apenas a presença de um indivíduo de cada uma das
espécies autóctones registadas, sendo que ambos ocorreram na estação 6. Nos restantes locais
onde se verificou a presença de fauna piscícola (estações 7 e 8) todos os indivíduos capturados
pertencem a espécies exóticas.
Da totalidade das espécies identificadas, apenas o bordalo possui estatuto de conservação,
sendo enquadrado na categoria de Vulnerável (VU) no Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (LVVP) (Cabral et al., 2006).
QUADRO 81 – A BUNDÂNCIA

ABSOLUTA DE CADA ESPÉCIE CAPTURADA PARA CADA ESTAÇÃO DE

AMOSTRAGEM AO LONGO DA ÁREA DE ESTUDO

NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

NATIVA/EXÓTICA*

LVVP

ESTAÇÃO 1

ESTAÇÃO 2

ESTAÇÃO 3

ESTAÇÃO 4

ESTAÇÃO 5

ESTAÇÃO 6

ESTAÇÃO 7

ESTAÇÃO 8

ESTAÇÃO 9

A BUNDÂNCIA ABSOLUTA

Bordalo

Squalius alburnoides

Nativa

VU

-

0

0

0

0

1

0

0

0

Barbo-comum

Barbus bocagei

Nativa

LC

-

0

0

0

0

1

0

0

0

Chanchito

Cichlasoma facetum

Exótica

-

-

0

0

0

0

24

0

3

0

Gambúsia

Gambusia holbrooki

Exótica

-

-

0

0

0

0

171

29

131

0

Perca-sol

Leppomis gibbosus

Exótica

-

-

0

0

0

0

1

0

5

0

Achigã

Micropterus salmoides

Exótica

-

-

0

0

0

0

1

0

0

0

Cipriniforme

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

-

0

199

29

140

0

Total de indivíduos capturados
(LVVP: LC – Pouco Preocupante; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo).
* Segundo a CPN – Carta Piscícola Nacional

Nos Quadro 82 e Quadro 83 são apresentados os valores obtidos para as métricas calculadas
para cada troço amostrado (Densidade e CPUE, respetivamente) da campanha de setembro de
2011. Não é apresentado qualquer quadro com a informação da Densidade de CPUE para
amostragem de abril de 2012 por não se terem registado capturas durante a realização da
mesma.
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Os resultados obtidos para a densidade são baixos para a maioria das espécies detetadas, à
exceção da gambúsia. Em todas as estações onde esta espécie foi observada, possui densidades
elevadas, comparativamente com as outras espécies e restantes estações amostradas, porém é
necessário ter em consideração as condicionantes que limitaram os trabalhos de campo, e em
particular, o facto de apenas as margens terem sido efetivamente amostradas.
A gambúsia é uma espécie extremamente tolerante a condições ambientais típicas de ambientes
degradados e em desequilíbrio, tendo sido encontrada em alguns dos locais de pior qualidade
ambiental, porém nos locais mais poluídos não foi observada qualquer espécie de peixe.
O esforço de amostragem foi bastante elevado, motivado pelas referidas condicionantes, no
intuito de conseguir reunir o maior conjunto de dados possível. Contudo esse esforço revelouse pouco eficaz, no que respeita à densidade de indivíduos capturados por 100 m2 de área
amostrada, sendo observados valores baixos para todas as espécies capturadas, com a exceção
da gambúsia (Quadro 82). No que respeita ao rácio entre os indivíduos capturados e tempo
despendido verificou-se também a baixa eficácia das amostragens.
QUADRO 82 – DENSIDADE

OBTIDA PARA CADA ESPÉCIE CAPTURADA POR

100 M2 EM

CADA UM DOS

LOCAIS AMOSTRADOS NA ÁREA DE ESTUDO

NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

NATIVA/EXÓTICA*

LVVP

ESTAÇÃO 1

ESTAÇÃO 2

ESTAÇÃO 3

ESTAÇÃO 4

ESTAÇÃO 5

ESTAÇÃO 6

ESTAÇÃO 7

ESTAÇÃO 8

ESTAÇÃO 9

DENSIDADE (Nº INDIVÍDUOS/ÁREA AMOSTRADA)

Bordalo

Squalius alburnoides

Nativa

VU

-

0

0

0

0

1

0

0

0

Barbo-comum

Barbus bocagei

Nativa

LC

-

0

0

0

0

1

0

0

0

Chanchito

Cichlasoma facetum

Exótica

-

-

0

0

0

0

24

0

1,2

0

Gambúsia

Gambusia holbrooki

Exótica

-

-

0

0

0

0

171

58

52,4

0

Perca-sol

Leppomis gibbosus

Exótica

-

-

0

0

0

0

1

0

2

0

Micropterus salmoides Exótica

-

-

0

0

0

0

1

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0,4

0

Achigã
Cipriniforme

-

-

(LVVP: LC – Pouco Preocupante; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo).
* Segundo a CPN – Carta Piscícola Nacional

QUADRO 83 – CAPTURA POR UNIDADE

DE ESFORÇO POR MINUTO DE PESCA

(CPUE),

OBTIDO PARA

CADA ESPÉCIE CAPTURADA EM CADA UM DOS LOCAIS AMOSTRADOS NA ÁREA DE ESTUDO

NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

NATIVA/EXÓTICA*

LVVP

ESTAÇÃO 1

ESTAÇÃO 2

ESTAÇÃO 3

ESTAÇÃO 4

ESTAÇÃO 5

ESTAÇÃO 6

ESTAÇÃO 7

ESTAÇÃO 8

ESTAÇÃO 9

CPUE/ESPÉCIE

Bordalo

Squalius alburnoides

Nativa

VU

-

0

0

0

0

0,011

0

0

0

Barbo-comum

Barbus bocagei

Nativa

LC

-

0

0

0

0

0,011

0

0

0

Chanchito

Cichlasoma facetum

Exótica

-

-

0

0

0

0

0,267

0

0,05

0

Gambúsia

Gambusia holbrooki

Exótica

-

-

0

0

0

0

1,90

Perca-sol

Leppomis gibbosus

Exótica

-

-

0

0

0

0

0,011
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0
0

NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

NATIVA/EXÓTICA*

LVVP

ESTAÇÃO 1

ESTAÇÃO 2

ESTAÇÃO 3

ESTAÇÃO 4

ESTAÇÃO 5

ESTAÇÃO 6

ESTAÇÃO 7

ESTAÇÃO 8

ESTAÇÃO 9

CPUE/ESPÉCIE

Achigã

Micropterus salmoides

Exótica

-

-

0

0

0

0

0,011

0

0

0

Cipriniforme

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0,017

0

(LVVP: LC – Pouco Preocupante; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo).
* Segundo a CPN – Carta Piscícola Nacional

No Quadro 84 é apresentado o tamanho dos exemplares capturados e no Quadro 85
apresentam-se os comprimentos máximos e mínimos obtidos, bem como o comprimento
máximo dado para cada espécie e o comprimento a partir do qual cada espécie se começa a
reproduzir.
Verificou-se que ambos os indivíduos, pertencentes a espécies autóctones são adultos, tendo já
atingido a maturidade sexual. Pelo contrário, a maioria das espécies exóticas encontradas
possuem dimensões reduzidas, não contabilizando a gambúsia, que devido às suas
características morfológicas, raramente atinge dimensões superiores a 40 mm. O facto de as
espécies exóticas encontradas possuírem dimensões reduzidas poderá estar relacionado com o
tipo de habitats amostrado, que reúne zonas de vegetação aquática junto às margens onde
espécies como o chanchito, a perca-sol e o achigã procuram refúgio durante as primeiras fases
do seu ciclo de vida. No caso da gambúsia, a situação é semelhante, sendo as áreas de pouca
profundidade, águas calmas e vegetação abundante o seu habitat preferencial.
Q UADRO 84 – CONTABILIZAÇÃ O

EM ESCALAS DE TAMANHO DO COMPRIMENTO DOS INDIVÍDUOS

CAPTURADOS PARA CADA ESPÉCIE PISCÍCOLA
N Ú MERO DE INDIVÍDUOS POR CLASSE DE COMPRIMENTO (MM)

N O ME COMUM

E S P ÉCIE

E S TAÇÃO 8

E S TAÇÃO 6

E S TAÇÃO 8

E S TAÇÃO 6

1 0 1-200

E S TAÇÃO 7

4 1 -100

E S TAÇÃO 6

<40

Bordalo

Squalius alburnoides

-

-

-

-

-

1

Barbo-comum

Barbus bocagei

-

-

-

-

-

1

Chanchito

Cichlasoma facetum

22

-

2

2

1

-

Gambúsia

Gambusia holbrooki

171

29

131

-

-

-

Perca-sol

Leppomis gibbosus

-

-

4

1

1

-

Achigã

Micropterus salmoides

1

-

-

-

-

-

Cipriniforme

Cipriniforme

-

-

1

-

-

-
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QUADRO 85 – VALORES

DE COMPRIMENTO MÉDIOS E MÁXIMOS OBTIDOS POR CADA ESPÉCIE NA ÁREA
DE ESTUDO E COMPRIMENTOS REFERENTES A CADA ESPÉCIE NO QUE RESPEITA AO SEU COMPRIMENTO
MÁXIMO E MATURIDADE SEXUAL , BEM COMO O SEU ESTATUTO DE ESPÉCIE INVASORA SEGUNDO O

DECRETO-LEI

NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

N.º

565/99

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

MÉDIO

MÁXIMO

(CAPTURADO)

(CAPTURADO)

(MM)

(MM)

COMPRIMENTO

M ATURIDADE

MÁXIMO (CPN)*

SEXUAL

(MM)

(MM)

ESPÉCIES
(DL
N.º 565/99)

INVASORAS

Bordalo

Squalius alburnoides

108

108

140

40 / 50

Não consta

Barbo-comum

Barbus bocagei

144

144

1000

70 / 180-200

Não consta

Chanchito

Cichlasoma facetum

50

63

180

Desconhecida

Gambúsia

Gambusia holbrooki

<40

<40

70

24-29 / 39-42

Perca-sol

Leppomis gibbosus

46,5

47

150

45 / 75

Achigã

Micropterus salmoides

<40

<40

900

250-300

Cipriniforme

Cipriniforme

<40

<40

-

-

Invasora
(Anexo I)
Invasora
(Anexo I)
Invasora
(Anexo I)
Invasora
(Anexo I)

(no âmbito da DQA os exemplares capturados de tamanho inferior a 40 mm não são medidos, assim como todos os
indivíduos pertencentes à espécie Gambusia holbrooki)
* Segundo a CPN – Carta Piscícola Nacional

Durante a realização dos trabalhos de campo foram efetuados inquéritos a pescadores locais,
os quais indicaram a ocorrência no troço médio do rio Sado das seguintes espécies: tainha,
barbo, enguia, pardelha, bordalo, alburno, peixe-gato-preto, sável e boga. Porém este tipo de
informação deve ser tratado com cuidado, uma vez que nem sempre os habitantes locais sabem
identificar corretamente as espécies que recolhem e por vezes utilizam denominações comuns
que não refletem a espécie exata.
No Quadro 86 pode-se verificar que de 20 espécies dulçaquícolas de ocorrência potencial na
bacia do Sado, que exploram os troços mais a montante dos rios, foram confirmadas apenas 6,
sendo de salientar que 4 delas representam espécies exóticas. Esta informação mostra também
que a bacia hidrográfica do rio Sado é bastante diversa, albergando um elevado número de
espécies autóctones, das quais 7 são referenciadas no LVVP com estatutos de conservação
preocupantes. Na ribeira do Roxo poderão estar presentes maioritariamente espécies
consideradas exóticas como a Perca-sol (Lepomis gibbosus), o Achigã (Micropterus salmoides) e
a Carpa (Cyprinus carpio), todas elas sem interesse conservacionista ao nível nacional e com
estatuto de Não Avaliado (NE) (Ribeiro et al., 2007). Poderá ainda ocorrer Barbo-comum (Barbus
bocagei), este com um estatuto de Pouco Preocupante (LC) (Ribeiro et al., 2007). Admite-se que
algumas das espécies possam também, em situações particulares, subir um pouco a ribeira do
Morgado, mas visto tratar-se de uma ribeira de cabeceira de regime temporário, o número de
espécies, bem como o número de indivíduos, será provavelmente muito reduzido e pontual.
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QUADRO 86 – LISTA

DE ESPÉCIES DE FAUNA PISCÍCOLA DE OCORRÊNC IA POTENCIAL E /OU CONFIRMADA

NA ÁREA DE ESTUDO E RESPETIV OS ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃ O
ORIGEM

Autóctone

Exótica

NOME COMUM

ESPÉCIE

LVVP

DIRETIVA HABITATS

CONFIRMADA

Enguia-europeia

Anguilla anguilla

EN

-

Lampreia-marinha

Petromyzon marinus

VU

Anexo II

Sável

Alosa alosa

EN

Anexo II e V

Savelha

Alosa fallax

VU

Anexo II e V

Boga-portuguesa

Chondrostoma lusitanicum

CR

Anexo II

Barbo-comum

Barbus bocagei

-

Anexo V

Boga-comum

Chondrostoma polylepis

-

Anexo II

Bordalo

Squalius alburnoides

VU

Anexo II

Muge

Liza ramada

LC

-

Tainha-garrento

Liza aurata

-

-

Escalo do Sul

Squalius pyrenaicus

EN

-

Verdemã-comum

Cobitis paludica

LC

-

Perca-sol

Lepomis gibbosus

-

-

Alburno

Alburnus alburnus

-

-

Carpa

Cyprinus carpio

-

-

Peixe-gato-negro

Ameiurus melas

Pimpão

Carassius auratus

-

-

Gambúsia

Gambusia holbrookii

-

-

X

Achigã

Micropterus salmoides

-

-

X

Chanchito

Cichlasoma facetum

-

-

X

X

X

-

X

Em resumo, as comunidades de peixes autóctones existentes nos cursos de água da área de
estudo parecem enfrentar um elevado número de condicionantes:
−

poluição,

−

alterações profundas do regime hídrico e das margens,

−

introdução e expansão de espécies exóticas de peixe e invertebrados como o lagostimvermelho-do-Louisiana (Procambarus clarkii) (Figura 81).

No cômputo geral, todas estas situações tendem a reduzir os efetivos populacionais das espécies
autóctones presentes.
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FIGURA 81 – LAGOSTIM -VERM EL HO- DO-L OUISIA NA (PROCAMBARUS
AFETA À ESTAÇÃO 8 (CAMPANHA DE SETEMBRO

CLARKII ) OBSERVADO NA ÁREA
DE

2011)

Relativamente ao cálculo dos índices de qualidade e considerando que todos os locais
amostrados vão ter a mesma pontuação na ausência de capturas, enviesando o resultado da
avaliação, optou-se por não apresentar os índices nas estações em que as capturas foram nulas
no conjunto das duas amostragens.
No Quadro 86 são apresentados os resultados obtidos para a qualidade da água em cada troço
amostrado com capturas, segundo o IIB, e as respetivas condicionantes de influência negativa
observadas em cada troço.
A qualidade da água nos troços amostrados é na sua maioria bastante reduzida, sendo que os
troços prospetados na envolvente às estações 6 e 7, são inseridos na classe Degradada,
apresentando marcada desqualificação ambiental e comunidades piscícolas significativamente
alteradas. A estação 8 insere-se na classe Muito degradada, correspondente a locais muito
degradados e com elevada perturbação humana, onde surgem comunidades piscícolas
extremamente alteradas e dificilmente recuperáveis.
Os resultados obtidos no IIB parecem estar de acordo com a realidade da área de estudo, pois
de uma forma global, esta encontra-se muito alterada, verificando-se uma profunda degradação
dos habitats disponíveis e uma aparente substituição da comunidade piscícola autóctone por
uma comunidade maioritariamente formada por espécies exóticas.
No âmbito do cálculo dos índices foram sistematizadas as informações relativas às espécies
capturadas (Quadro 88) e tendo em consideração a localização e características dos rios
amostrados, para o cálculo do F-IBIP foram efetuados os cálculos para o Grupo 5 - Ciprinícola de
Média Dimensão da Região Sul (Quadro 89).
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Q UADRO 87 – CLASSE

DO ÍNDICE DE INTEGRIDADE

BIÓTICA (IIB)

OBTIDA E RESPETIVA S

CONDICIONANTES DE INFLUÊNCIA NEGATIVA OBSERVADAS EM CADA TROÇO
IIB
PONTO DE
AMOSTRAGEM

M ASSA
DE ÁGUA

Estação 6

Sado

COTAÇÃO

22

PRINCIPAIS IMPACTES NEGATIVOS

CAT.

III

ESPÉCIES
AUTÓCTONES

2

ESPÉCIES
EXÓTICAS

4

A BUNDÂNCIA DE
Procambarus
clarkii

Abundante

Estação 7

Sado

20

III

0

1

Abundante

Estação 8

Sado

18

IV

0

3

Abundante

ALTERAÇÕES NAS

POLUIÇÃO

MARGENS

Pastoreio,
Pisoteio,
Erosão, Lixo,
Desmatação
Pisoteio,
Erosão, Lixo,
Desmatação,
Canalização
Erosão, Lixo,
Desmatação,
Canalização
(Canais de
rega dos
arrozais nas
margens),
Alteração da
margem,
Arrozais na
margem

REGIME
HÍDRICO

Pastoreio,
Urbana

Permanente

Agricultura,
Urbana

Permanente

Agricultura,
Pastoreio,
Urbana

Permanente

QUADRO 88 – INFORMAÇÃO UTILIZADA NO CÁLCULO DO ÍNDICE PISCÍCOLA DE INTEGRIDA DE BIÓTICA
PARA RIOS VADEÁVEIS DE PORTUGAL CONTINENTAL (F-IBIP), DO ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA
(IIB) E ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃ O DAS ESPÉCIES CAPTURADAS
NOME

NOME

CIENTÍFICO

COMUM

Squalius
alburnoides

Bordalo

Barbus
bocagei

ESTATUTO DE

TIPO DE

GUILDA

HABITAT1,2

TRÓFICA1,2

Intermédio

Pelágico

Endémica

Tolerante

NA

Exótica

Gambúsia

NA

Leppomis
gibbosus

Perca-sol

Micropterus
salmoides

Achigã

ORIGEM1,2

TOLERÂNCIA1,2

M IGRAÇÃO1,2

REPRODUÇÃO1,2

VU

Endémica

Invertívoro

-

Litofílica

Barbocomum

LC

Bentónico

Omnívoro

Potádroma

Litofílica

Cichlasoma
facetum

Chanchito

Tolerante

Pelágico

Invertívoro

-

Generalista

Gambusia
holbrooki

Exótica

Tolerante

Pelágico

Invertívoro

-

Generalista

NA

Exótica

Tolerante

Pelágico

Invertívoro

-

Generalista

NA

Exótica

Tolerante

Pelágico

Piscívoro

CONSERVAÇÃO

(LVVP)

Ovovivípara

À semelhança do referido para o IIB, também no caso do F-IBIP não se verificam diferenças entre
os locais, muito provavelmente em consequência do reduzido número de indivíduos e espécies
capturados. Ainda assim, os resultados parecem estar de acordo com o observado na área de
estudo, que se encontra muito impactada com uma grande variedade de pressões s obre os
cursos amostrados.
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Q UADRO 89 – CLASSE DO ÍNDICE PISCÍCOLA
PORTUGAL CONTINENTAL (F-IBIP)

DE INTEGRIDADE

BIÓTICA

PARA

RIOS VADEÁVEIS

DE

OBTIDA EM CADA TROÇO DE AMOSTRAGEM
SETEMBRO 2011

PONTO DE AMOSTRAGEM

M ASSA DE ÁGUA

F-IBIP (GRUPO 5)
COTAÇÃO

CAT.

Estação 6

Sado

0,255

Medíocre

Estação 7

Sado

0,25

Medíocre

Estação 8

Sado

0,2475

Medíocre

5.5.5.2 Macroinvertebrados bentónicos
Sempre que possível, relacionou-se a estrutura taxonómica das comunidades com as
características específicas de cada família, em termos tolerância e sensibilidade à degradação
orgânica. As estações amostradas registaram abundâncias totais muito diferentes, variando
entre 10 indivíduos/m2 na estação 9 e 5.957 indivíduos/m2 na estação 2 (Figura 82). A riqueza
específica foi, no entanto, bastante reduzida em todas as estações (Figura 83).

FIGURA 82 – A BUNDÂNCIA (IND./M2 )

DAS COMUNIDADES DE INVERTEBRADOS BENTÓNIC OS PARA

CADA ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM

FIGURA 83 – RIQUEZA

ESPECÍFICA DAS COMUNIDADES DE INVERTEBRA DOS BENTÓNIC OS PARA CADA
ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM
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Em termos de caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos, observou-se
uma dominância da classe Oligochaeta (7-3.424 ind/m2 ; 6-80%) e da família Chironomidae (32.059 ind/m2 ; 18-98%). Em algumas estações registou-se ainda a presença de outras famílias
com baixa representatividade (≤1%). As estações apresentaram uma grande homogeneidade
em termos de diversidade.

ORDEM/CLASSE

FAMÍLIA

ESTAÇÃO 2

ESTAÇÃO 3

ESTAÇÃO 5

ESTAÇÃO 6

ESTAÇÃO 7

ESTAÇÃO 8

ESTAÇÃO 9

DE INDIVÍDUOS POR M 2 E RESPETIV A CLASSIFICAÇÃ O TAXONÓMICA

ESTAÇÃO 1

QUADRO 90 – NÚMERO

TURBELLARIA

Dugesiidae

0

0

0

0

0

1

0

0

Sphaeriidae

0

0

0

0

0

3

1

0

Corbiculidae

0

0

0

0

5

0

0

0

GASTROPODA

Physidae

0

8

0

0

1

6

0

0

OLIGOCHAETA

-

28

3424

112

63

65

31

29

7

CRUSTACEA

Atyidae

0

0

0

1

0

7

0

0

HETEROPTERA

Corixidae

0

0

0

0

0

1

3

0

Baetidae

0

3

3

0

11

0

0

0

Caenidae

0

0

0

0

1

0

0

0

Hydropsychidae

0

0

0

0

1

0

0

0

Coenagrionidae

0

0

0

0

0

1

0

0

Cordulegastridae

0

0

0

0

0

1

0

0

Platycnemididae

0

0

0

0

3

0

0

0

Dytiscidae (Lv.)

0

3

0

0

1

0

0

0

Elmidae (Lv.)

0

32

0

0

19

0

0

0

Elmidae (Ad.)

0

3

0

0

0

0

0

0

Helophoridae (Ad.)

2

0

0

0

0

0

0

0

Ceratopogonidae

0

8

5

0

0

0

0

0

Chironomidae

1480

2059

1600

15

595

154

44

3

Dolichopodidae

0

0

3

0

0

0

0

0

Limoniidae

0

3

3

0

0

0

0

0

Muscidae

0

3

0

0

0

0

0

0

Simuliidae

4

411

251

0

9

0

0

0

Tabanidae

0

3

0

0

0

1

0

0

Tipulidae

2

0

0

0

0

0

0

0

BIVALVIA

EPHEMEROPTERA
TRICHOPTERA
ODONATA

COLEOPTERA

DIPTERA

A dominância de taxons mais tolerantes à poluição orgânica conjuntamente com a ausência de
taxons menos tolerantes traduz a degradação morfológica existente nas estações amostradas.
A classe com maior representatividade em todas as estações foi a classe Oligochaeta. Os
organismos desta classe podem ser encontrados em todo o tipo de cursos de água, com ou sem
contaminação orgânica, de modo que não é possível estabelecer qualquer relação com a
qualidade da água na qual habitam (Puig, 1999), quando identificados apenas ao nível da classe.
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A família Chironomidae foi igualmente dominante na maior parte das estações e inclui espécies
capazes de habitar ecossistemas muito diferentes, com qualidade de água variável, uma vez que
tanto podem habitar em águas de boa qualidade como extremamente poluídas e anóxicas (Puig,
1999). Devido a esta omnipresença característica, a família Chironomidae não permite
estabelecer qualquer relação com a qualidade da água na qual habita.
Algumas estações apresentaram na
(representatividade individual ≤1%).

sua composição famílias

pouco abundantes

(Taxons com baixa representatividade <1% foram agrupados no grupo “Outros” )
FIGURA 84 – COMPOSIÇÃ O TAXONÓMICA DAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRA DOS BENTÓNIC OS
NAS ESTAÇÕES AMOSTRADAS

5.5.5.3 Estrutura Taxonómica das comunidades biológicas –
Sistema de classificação
Os valores dos índices multimétricos calculados para a avaliação da qualidade da água com base
no elemento biológico macroinvertebrados apresentam-se no Quadro 91.
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ÍNDICES DE A VALIAÇÃO
BIOLÓGICA

ESTAÇÃO 2

ESTAÇÃO 3

ESTAÇÃO 5

ESTAÇÃO 6

ESTAÇÃO 7

ESTAÇÃO 8

ESTAÇÃO 9

MULTIMÉTRIC OS UTILIZADOS NA CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE BIOLÓGICA

ESTAÇÃO 1

Q UADRO 91 – ÍNDICES

N.º Taxa

5

11

7

3

11

10

4

2

EPT

0

1

1

0

3

0

0

0

IBMWP

18

37

24

3

38

35

9

3

IASPT-2

1,6

1,4

1,4

0,0

1,8

1,9

0,3

0,0

Log (Sel.EPTCD+1)

0,00

1,55

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

0,00

IPtIS

0,17

0,39

0,21

0,05

0,45

0,28

0,08

0,03

Classificação

Mau

Medíocre

Mau

Mau

Razoável

Medíocre

Mau

Mau

Os resultados obtidos refletem a dominância de taxons mais tolerantes à poluição orgânica em
todas as estações amostradas. A composição das comunidades presentes traduziu-se em valores
baixos do índice multimétrico IPtIS, tendo as estações 1, 3, 5, 8 e 9 sido classificadas com má
qualidade, as estações 2 e 7 com qualidade medíocre e a estação 6 com qualidade razoável.
De realçar que não é apresentado valor para a estação 4, uma vez que as condições observadas
não permitirem efetuar a metodologia de recolha de amostras de macroinvertebrados em
conformidade.
Os macroinvertebrados bentónicos que habitam em determinados sistemas aquáticos
apresentam adaptações evolutivas a certas condições ambientais e apresentam limites de
tolerância às alterações das mesmas. Estes limites de tolerância variam e assim perante uma
determinada alteração, organismos mais sensíveis podem não suportar as novas condições,
comportando-se como intolerantes. Assim, a qualidade dos habitats é um dos fatores mais
importantes para o sucesso da colonização e estabelecimento das diferentes comunidades
biológicas. Da mesma forma, as condições morfológicas e de hidrodinamismo, têm igualmente
um papel importante na distribuição dos taxa. Consequentemente, o resultado das condições
existentes nos cursos de água é igualmente refletido nas comunidades de macroinvertebrados
bentónicos.

5.5.5.4 Fitobentos
Na comunidade de fitobentos amostrada no conjunto dos 8 locais foram identificadas 85
espécies diferentes de diatomáceas (Quadro 78 do Anexo V – Fitobentos do relatório que consta
no Anexo III ), num total de 3.258 indivíduos.
Registaram-se abundâncias totais muito semelhantes entre as estações de amostragem, com a
exceção da estação 5 que apresentou 258 indivíduos (Figura 85). As estações 3, 6 e 7 registaram
o maior número de indivíduos, com 447, 456 e 450, respetivamente.
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FIGURA 85 – A BUNDÂNCIA

DAS COMUNIDADES DE DIATOMÁCEAS EM CADA LOCAL DE AMOSTRAGEM

A riqueza específica foi relativamente elevada em cada um dos troços amostrados, observandose valores entre 12 e 30 espécies diferentes. O maior número de espécies foi observado nas
estações 2 e 3 (30 e 29 espécies, respetivamente) e o menor número verificou-se na estação 7,
com 12 espécies observadas (Figura 86). Nas estações 4, 5 e 6 o número de espécies observado
foi semelhante (entre 22 e 23 espécies observadas).
Nas estações 1 e 8 foram observadas 19 e 17 espécies, respetivamente. Os resultados
considerados apontam para uma diversidade significativa ao longo de toda a área de estudo.

FIGURA 86 – RIQUEZA

ESPECÍFICA VERIFICADA EM CADA PONTO DE AMOSTRAGEM

Em termos da presença de cada uma das espécies nos locais de amostragem, bem como da
respetiva abundância relativa, verifica-se que a maioria das espécies presentes não possui uma
abundância relativa elevada.
No entanto, salienta-se a ocorrência de Achnanthidium minutissimum que apenas não foi
encontrado nas estações 3 e 4 e de uma forma geral apresenta uma elevada abundância relativa.
Nas estações 4, 6 e 7 verifica-se ainda a presença relativamente elevada das espécies
Achnanthidium saprophilum, Caloneis lancettula e Cyclotella ocellata, respetivamente.
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A espécie Planothidium frequentissimum apresenta uma abundância relativamente elevada nas
estações 2 e 3. De realçar também que as espécies Gomphonema parvulum (exceção na 1 e 4),
Mayamaea permitis (exceção na 1), Nitzschia inconspícua (exceção na 1 e 7) e Nitzschia palea
(exceção na 4 e 7) ocorrem em quase todas as estações amostradas.
O Quadro 92 apresenta os resultados obtidos através do cálculo do CEE e respetivo RQE e classe
de qualidade. Verifica-se que a qualidade ecológica das estações 5, 7 e 8 se enquadra no
intervalo de referência para o nível Bom/Razoável, sendo que as estações 1, 2 e 6 enquadramse no intervalo de referência para o nível Razoável/Médio. Por outro lado, as estações 3 e 4
apresentam valores de RQE na classe de qualidade ecológica Média/Mau.
QUADRO 92 – ÍNDICE CEE

E RESPETIV O

RQE DETERMINADOS

PARA A CLASSIFICAÇÃ O DA QUALIDADE

BIOLÓGICA
L OCAL DE AMOSTRAGEM

V ALOR CEE

V ALOR DE REFERÊNCIA
(CEE)

RQE

CLASSE

Estação 1

11,3

17,7

0,638

III - Raz/Méd

Estação 2

9,6

17,7

0,542

III - Raz/Méd

Estação 3

5,2

17,7

0,294

IV - Méd/Mau

Estação 4

0,0

17

0,000

IV - Méd/Mau

Estação 5

12,6

17

0,741

II - Bom/Raz

Estação 6

10,3

17

0,606

III - Raz/Méd

Estação 7

15,3

17

0,900

II - Bom/Raz

Estação 8

14,5

17

0,853

II - Bom/Raz

5.5.5.5 Macrófitos
Considerando a realização integral dos 9 transectos de amostragem foram observadas 137
espécies de macrófitos aquáticos, contudo apenas 87 foram positivamente identificadas até à
espécie, sendo que as restantes foram sempre identificadas até ao nível taxonómico de maior
segurança.
No Quadro 79 do Anexo VI – Macrófitos (do relatório que consta no Anexo III) é apresentada a
lista de espécies identificadas e as respetivas características ecológicas que permitiram definir
as métricas e estabelecer as pontuações dos índices utilizados.
A integração dos resultados obtidos através da aplicação das várias métricas (Quadro 80 e
Quadro 81 do Anexo VI – Macrófitos constantes no Anexo II) permitiu inferir a qualidade da
água na área de estudo com base no elemento de qualidade macrófitos (Quadro 93). Contudo,
esta avaliação é apenas de suporte, uma vez que as métricas associadas ao elemento macrófitos
não se encontram ainda calibradas a nível nacional.
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Q UADRO 93 – RESULTADOS

DAS MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO BIOLÓGICA PARA CADA UM DOS TROÇOS
AMOSTRADOS

MTRP

L OCAL DE

IVR

COTAÇÃO

CLASSE DE
Q UALIDADE

Estação 1

0

Estação 2

QBR

CLASSIFICAÇÃO
FINAL

COTAÇÃO

CLASSE DE
Q UALIDADE

QBR

CLASSE DE
Q UALIDADE

V

10

I

35

IV

V

0

V

12

II

20

V

V

Estação 3

6

V

10

I

20

V

V

Estação 4

0

V

14

II

60

III

V

Estação 5

14

V

13

II

5

V

V

Estação 6

1

V

9

I

70

III

V

Estação 7

0

V

11

II

40

IV

V

Estação 8

5

V

11

II

20

V

V

Estação 9

10

V

13

II

10

V

V

AMOSTRAGEM

(Classes: I – Excelente, II – Bom, III - Médio, IV – Mau; V – Muito Mau)

De salientar a diferença considerável entre classes de qualidade com base na utilização do índice
MTRp ou IVR. Esta é uma situação diretamente relacionada com o número elevado de espécies
não identificadas que se verificou ao longo da campanha de amostragem, em consequência da
ausência de floração num número muito considerável de exemplares observados.
De entre o conjunto de espécies não identificadas, uma percentagem significativa constituirá
higrofitos, o que poderá ter subestimado o valor apurado para o IVR. Da mesma forma, e dadas
as condições do ano hidrológico, aquando da amostragem não foi identificado um número muito
elevado de bolbosas, o que não é expectável de acontecer. Mais uma vez, essa informação
poderá ter condicionado o resultado obtido através do cálculo do IVR.
A classificação final com base no elemento de qualidade macrófitos é obtida com o pior dos
índices, resultando numa classificação de muito má qualidade ambiental em todas as estações.
É o índice MTRp que se apresenta como fator limitante na avaliação global de todas as estações.
Contudo, os valores de IVR apresentam-se bastante positivos, mas a sua interpretação deve ser
cuidada, face às condicionantes apresentadas.
Adicionalmente e por cada estação de amostragem são apresentados os resultados relativos à
caracterização ambiental dos transectos efetuados (Quadro 86 do Anexo VII – Caracterização
ambiental dos troços amostrados do relatório que consta no Anexo III).

5.5.5.6 Bivalves
O recurso a técnicas como o snorkeling ou a prospeção dos fundos dos cursos de água com uma
luneta de Kalfa foi ao longo das amostragens condicionada, em especial pela elevada turbidez
que os cursos de água apresentavam ou pela impossibilidade de progredir ao longo do leito
devido à sua total eutrofização.
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Deste modo foi adotado um misto de métodos que permitissem, pelo menos, identificar a
presença/ausência de bivalves nas estações amostradas (
Quadro 94).
Foram recolhidos 11 indivíduos vivos no total, em 2 das 9 estações de amostragem, todos
pertencentes à espécie Corbicula fluminea (
Quadro 94), que foi introduzida em Portugal e classificada como espécie invasora, segundo o
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro.
Relativamente às densidades observadas (
Quadro 94), são significativamente reduzidas. Nas estações 1 a 5 e na 7 e 8 não foram
encontrados bivalves durante as amostragens, sendo que na estação 6 a densidade média é,
aproximadamente de 0,2 indivíduos/cm2 tendo-se observado o máximo de densidade na
estação 9, com 0,4 indivíduos/cm2 .
Em ambas as estações se registaram biometrias médias de 7,0 mm de tamanho longitudinal, no
entanto, contudo a variação no tamanho dos exemplares observados é maior na estação 6. De
referir, que todos os indivíduos observados apresentavam dimensões muito reduzidas,
considerando que a espécie Corbicula fluminea pode atingir o comprimento longitudinal
máximo de 58 mm (Reis, 2006) e o comprimento máximo observado nos indivíduos capturados
foi de apenas 11 mm.
Adicionalmente, na busca visual ao longo das margens prospetadas foram encontradas valvas
de Unio cf. crassus (atualmente denominado como Unio tumidiformis segundo Reis & Araujo,
2009) na estação 6 e 8, apesar de nenhum exemplar vivo ter sido observado nas prospeções
efetuadas ao longo do leito das diferentes linhas de água.
Foram igualmente encontrados exemplares completos e valvas de indivíduos de C. fluminea nas
margens/leito seco destas estações.

QUADRO 94 – DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE BIVALVES APLICADOS EM CADA PONTO
DE AMOSTRAGEM , INDICAÇÃO DO ESFORÇO E ÁREA DE AMOSTRAGEM , NÚMERO DE INDIVÍDUOS VIVOS,
DENSIDADES E BIOMETRIA S
BIOMETRIA
N.º AMOSTRAGENS

Á REA DE AMOSTRAGEM

N.º INDIVÍDUOS

MÉDIA E DESVIO

COMPRIMENTO A

COMPRIMENTO B

DENSIDADE
(N.º IND /CM2)

5

-

2,6

12,5

-

15,1

-

0

0

0

0

0,000

-

-

-

Estação 2

Barranco
Rio de
Moinhos

-

5

1

-

6

-

4,3

12,5

-

16,8

-

0

0

-

0

0,000

-

-

-
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TOTAL

1

OUTROS*

CENSOS VISUAL LEITO

1

A RRASTO REDE

TOTAL (DM2)

3

CORE

A RRASTO REDE (DM2)

-

OUTROS*

CORE (DM2)

Barranco
do
Morgado

TOTAL

Estação 1

OUTROS

ÁGUA

A RRASTO REDE

M ASSA DE

CORE

ESTAÇÃO DE
AMOSTRAGEM

CENSOS VISUAL

CENSOS VISUAL (DM2)

PADRÃO (MM)
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ESPÉCIES
ENCONTRADAS

BIOMETRIA
N.º AMOSTRAGENS

Á REA DE AMOSTRAGEM

N.º INDIVÍDUOS

MÉDIA E DESVIO

COMPRIMENTO A

COMPRIMENTO B

DENSIDADE
(N.º IND /CM2)

4

-

7

-

2,6

50,0

-

52,6

-

0

0

-

0

0,000

-

-

-

Estação 4_A

Ribeira do
Roxo

-

3

4

-

7

-

2,6

50,0

-

52,6

-

-

0

-

0

0,000

-

-

-

Estação 5_A

Ribeira do
Roxo

-

6

4

-

10

-

5,2

50,0

-

55,2

-

0

0

-

0

0,000

-

-

-

Estação 6_A

Sado

-

3

4

-

7

-

2,6

50,0

-

52,6

-

7

2

-

9

0,180

7,0 ±
2,43

5,7 ±
2,13

Corbicula
fluminea

Estação 7_A

Sado

-

-

3

-

3

-

-

37,5

-

37,5

-

-

0

-

0

0,000

-

-

-

Estação 8_A

Sado

-

3

6

-

9

-

2,6

75,0

-

77,6

-

0

0

-

0

0,000

-

-

-

Estação 9_A

Sado

-

6

-

-

6

-

5,2

-

-

5,2

-

2

-

-

2

0,385

7,0 ±
1,48

5,5 ±
0,78

Corbicula
fluminea

OUTROS*

CORE

TOTAL

CENSOS VISUAL LEITO

3

A RRASTO REDE

TOTAL (DM2)

-

CORE

ARRASTO REDE (DM2)

Barranco
do
Farrobo

OUTROS*

CORE (DM2)

Estação 3

TOTAL

ÁGUA

OUTROS

M ASSA DE

A RRASTO REDE

ESTAÇÃO DE
AMOSTRAGEM

CENSOS VISUAL

CENSOS VISUAL (DM2)

PADRÃO (MM)

a – Comprimento longitudinal; b - Comprimento desde o umbo até extremidade oposta da concha

O Quadro 95 apresenta um resumo das biometrias dos exemplares mortos encontrados nas
margens, que servirão apenas como indicadores das classes de tamanho de uma eventual
população na zona prospetada. De referir, que apesar do esforço aplicado não foi possível
confirmar a ocorrência de qualquer população viável ao longo dos troços prospetados.
De salientar ainda que todas as ocorrências (leito e/ou margens) foram registadas nas estações
distribuídas ao longo do rio Sado e que nenhuma espécie de bivalves foi encontrada nas linhas
de água imediatamente a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC”, nomeadamente na ribeira
do Morgado (e barrancos associados) ou na ribeira do Roxo.
Adicionalmente e cruzando com a informação obtida para os macroinvertebrados bentónicos, é
importante referir que nenhum individuo da família Unionidae foi encontrado entre as amostras
triadas, e que da classe bivalvia apenas forma identificados 5 indivíduos da família Corbiculidae
e 3 da Sphaeriidae.
QUADRO 95 – BIOMETRIAS

E NÚMERO DE EXEMPLARES

(COMPLETOS

E VALVAS) ENCONTRADOS

DURANTE AS PROSPEÇ ÕES DA MARGEM EM CADA ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM

ESTAÇÃO

ESPÉCIE

Nº

BIOMETRIAS (mm)

INDIVÍDUOS

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

Nº V ALVAS

COMPLETOS

Estação 6

COMPRIMENTO a1 COMPRIMENTO b2

Unio cf. Crassus*

0

1

65,0

37,5

Corbicula fluminea

5

5

27,1 ± 10,89

25,4 ± 10.26
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ESPÉCIES
ENCONTRADAS

BIOMETRIAS (mm)

Nº
ESTAÇÃO

ESPÉCIE

INDIVÍDUOS

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

Nº V ALVAS

COMPLETOS

COMPRIMENTO a1 COMPRIMENTO b2

Unio cf crassus

1

4

64,4 ± 5,95

33,7 ± 1,87

Corbicula fluminea

0

7

22,5 ± 6,47

19,6 ± 5,80

Estação 8
1 - Comprimento longitudinal; 2 - Comprimento desde o umbo até extremidade oposta da concha.* Unio tumidiformis

No Quadro 96 podemos verificar que de 8 espécies de ocorrência potencial na área de estudo,
apenas 2 foram confirmadas, sendo a amêijoa-asiática (Corbicula fluminea) uma espécie exótica
e a náiade pequena (Unio cf. crassus ou U. tumidiformis), a única da lista apresentada, que possui
estatuto de conservação. As restantes espécies são relativamente comuns, sendo a sua
tendência populacional aparentemente estável, excetuando a náiade negra, que à semelhança
da náiade pequena, se encontra em regressão.
Q UADRO 96 – LISTA

DE ESPÉCIES DE BIVALVES DE OCORRÊNC IA POTENCIAL E/OU CONFIRMADA NA

ÁREA DE ESTUDO E RESPETIV OS ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃ O
OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ESTUDO
NOME COMUM

ESPÉCIE

IUCN
REDLIST

DIRETIVA
HABITATS

POTENCIAL

CONFIRMADA

TENDÊNCIA POPULACIONAL
(REIS, 2006)

Almeijão-pequeno

Anodonta anatina

-

x

Aparentemente estável

Náiade negra

Potomida littoralis

-

x

Em regressão

Náiade pequena

Unio cf. crassus (Unio
tumidiformis)

NT

Náiade comum

Unio cf. pictorum

-

x

Aparentemente estável

Esférido

Sphaerium corneum

-

x

Aparentemente estável

Esférido lacustre

Musculim lacustre

-

x

Aparentemente estável

Pisídio-comum

Pisidium casertanum

-

x

Aparentemente estável

Amêijoa-asiática

Corbicula fluminea

-

x

Anexo II e IV

x

x

x

Em regressão

Em crescimento

Os reduzidos resultados obtidos para a comunidade de bivalves dulçaquícolas nos cursos de
água em análise, podem ser justificados pela existência de vários fatores que ameaçam a
existência e desenvolvimento desses mesmos indivíduos. Elevados níveis de poluição de origem
agrícola, urbana ou industrial provocam frequentemente a extinção local de populações, uma
vez que estamos perante organismos bentónicos e, como tal, mais afetados por situações de
ausência de oxigénio (Reis, 2006). No caso da bacia hidrográfica do Sado, a qualidade da água
reflete esta situação e a generalidade dos cursos de água apresentam-se como muito a
extremamente poluídos, com valores elevados de CBO5 , CQO e oxidabilidade, e baixos valores
de OD (INAG, I.P., 1999).
Existem ainda outros fatores importantes como o declínio da ictiofauna autóctone, que
consequentemente provoca o desaparecimento dos hospedeiros das larvas de náiades, bem
como a introdução de espécies exóticas, que afetam os bivalves autóctones, quer diretamente
por predação ou competição, quer indiretamente através da redução da ictiofauna autóctone,
com a consequência já relatada (Reis, 2006).
A presença de espécies exóticas, tais como Corbicula fluminea e Procambarus clarkii, foi
confirmada nos trabalhos de campo realizados, sendo também possível verificar que a
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proporção de espécies exóticas de ictiofauna é largamente superior à de indivíduos autóctones,
indiciando implicações significativas nas comunidades de náiades da área de estudo.
Outro dos fatores que segundo Reis (2006) atua como ameaça à conservação de bivalves
autóctones é a sedimentação do leito dos cursos de água por partículas finas, frequentemente
colmatando o substrato e reduzindo por isso a concentração de oxigénio aí exis tente.
Este facto foi observado nos pontos de amostragem localizados imediatamente a jusante da
instalação de resíduos “BE-BAC”, onde a sedimentação de partículas do efluente era notória e o
regime hídrico desadequado à manutenção de comunidades de bivalves.
As alterações morfológicas das linhas de água (por ex. aprofundamento do leito;
rececionamento) e/ou a limpeza da vegetação do seu interior também constituem um fator
importante de declínio dos bivalves, tal como observado pela presença de uma grande
quantidade de bivalves mortos no sedimento colocado nas margens da estação 8.
Devido à possibilidade de existência da espécie Unius tumidiformis, foram realizadas em 2012
amostragens direcionadas a esta espécie em 10 pontos de amostragem da Bacia Hidrográfica do
Sado (Bio3, 2012), sendo que apenas em 3 foram encontrados indícios de presença da espécie,
mas em nenhum desses locais foi observado qualquer núcleo de indivíduos vivos e os indícios
de presença encontrados resumem-se a um reduzido número de valvas e/ou indivíduos mortos
dispersos ao longo das margens e leito. Foi ainda realizado um estudo dirigido a esta espécie em
três locais do rio Sado, conforme acordado entre o ICNF e a ALMINA, cujas amostragens foram
efetuadas em março de 2014 (Reis, 2014). Os esforços levados a cabo neste estudo não
permitiram a observação da espécie Unius tumidiformis, tendo-se observados outras espécies
de bivalves, como Unio delphinus, Anodonta anatina ou a espécies exótica Corbicula fluminea.
Neste estudo conclui-se que a regressão, ou desaparecimento, de várias espécies de mexilhõesde-rio não está relacionada com a atividade da ALMINA, estando antes relacionado com a
substituição das espécies piscícolas autóctones por espécies exóticas, eliminando assim os
hospedeiros necessários para a fixação dos gloquídios (Reis, 2014).
Durante os trabalhos de campo foram realizadas surveys em 9 locais distintos da bacia
hidrográfica do rio Sado, cujos resultados ao nível dos índices calculados se encontram no
Quadro 97. A generalidade dos transectos apresentou condições de segurança e condições
climatéricas mínimas para a realização das surveys, para que estes decorressem sem qualquer
tipo de constrangimento para a integridade física do avaliador.
No que respeita ao HMS, a totalidade dos locais visitados é caracterizada por cursos de água que
se inserem na classe de qualidade Bom ou Inferior. Existem algumas diferenças nas pontuações
obtidas, porém todas são características de locais muito artificializados, e por isso alterados de
forma muito significativa, principalmente devido à extensão das modificações observadas in
situ, associadas na maioria dos casos a reseccionamentos/reperfilamentos das margens e/ou do
leito dos cursos de água. Foram ainda observados outros tipos de modificações que incluem
açudes, pontes, vaus, desembocaduras, passagens hidráulicas e elevações das margens. Em
alguns casos para além da elevada turbidez dos cursos de água, a presença de extensas áreas de
leito eutrofizado e/ou com vegetação marginal composta por silvados cerrados dificultaram
e/ou impossibilitaram o acesso a observação de alguns dos parâmetros a analisar. Deste modo
existe a possibilidade de algumas das condicionantes, não terem sido detetadas durante a
realização das surveys.
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Ao nível do HQA, as classes de qualidade atualmente utilizadas são muito abrangentes no que
respeita à qualidade do habitat disponível, incluindo a maioria dos locais visitados na classe de
Bom ou Inferior. Porém, através dos resultados obtidos é possível verificar que a maioria dos
locais visitados se encontra bastante degradado sob um ponto de vista ecológico, dada a elevada
homogeneidade ao nível da corrente e substrato, que provém da extensa artificialização
presente nas margens e do uso agrícola extensivo ao longo dos troços.
Tal, traduz-se numa clara ausência ou homogeneidade/simplicidade da vegetação ribeirinha ao
longo dos cursos de água visitados.
Ainda em relação ao HQA, os níveis de confiança obtidos são bastante variáveis, oscilando entre
Muito elevado e Muito baixo, devido essencialmente às condicionantes já identificadas (turbidez
e extensas áreas de silvados cerrados ao longo das margens) e que impossibilitaram o
levantamento de alguns dos parâmetros a analisar.
Q UADRO 97 – RESULTADO

FINAL OBTIDO EM CADA TRANSECTO PARA OS ÍNDICES

HMS E HQA E

RESPETIV OS NÍVEIS DE CONFIANÇA
HMS
ESTAÇÃO

L INHA DE ÁGUA

CLASSE DE
PONTUAÇÃO

HQA

CLASSE DE
Q UALIDADE

PONTUAÇÃO

CLASSE DE Q UALIDADE

NÍVEL DE
CONFIANÇA

Estação 1

Barranco do
Morgado

4

II

Bom ou
inferior

29

-

-*

Baixo

Estação 2

Barranco do Rio de
Moinhos

5

II

Bom ou
inferior

19

-

-*

Muito elevado

Estação 3

Barranco do
Farrobo

4

II

Bom ou
inferior

25

-

-*

Muito baixo

Estação 4

Ribeira do Roxo

5

II

Bom ou
inferior

49

-

-*

Aceitável

Estação 5

Ribeira do Roxo

5

II

Bom ou
inferior

35

-

-*

Muito elevado

Estação 6

Rio Sado

4

II

Bom ou
inferior

44

II

Bom ou
inferior

Baixo

Estação 7

Rio Sado

5

II

Bom ou
inferior

52

I

Excelente

Aceitável

Estação 8

Rio Sado

5

II

Bom ou
inferior

22

II

Bom ou
inferior

Aceitável

Estação 9

Rio Sado

4

II

Bom ou
inferior

34

II

Bom ou
inferior

Muito elevado

* para rios do tipo S1 ainda não se encontram definidos os valores de l imite das classes do índice HQA

Em seguida será realizada uma descrição mais detalhada de cada um dos cursos de água
visitados, nomeadamente ao nível das suas características mais determinantes.

5.5.5.7 Ribeira do Morgado
O transecto da Estação 1 foi efetuado no barranco do Morgado, num local de baixo risco para o
avaliador, durante períodos de vento forte que foram tidos em consideração nos momentos de
avaliação da corrente superficial. De um modo geral a turbidez não influenciou negativamente
a survey, porém a presença de silvados cerrados (Foto 1, Quadro 98) comprometeu a
observação do tipo de corrente e do tipo de substrato presente numa extensão considerável do
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transecto. Ao nível do substrato este transecto caracteriza-se por margens e leito formados por
terra e argila, sendo as margens por vezes elevadas artificialmente por material proveniente do
leito do curso de água e das próprias margens. O tipo de fluxo observado é maioritariamente
lento, com alguma ondulação superficial, dominado por correntes do tipo rippled e smooth. Não
foram observadas estruturas de especial relevância, nem nas margens, nem no leito do curso de
água. O uso do solo é essencialmente agrícola, formado por olivais de sequeiro e áreas de terra
arada e pastagens. Não existe uma verdadeira galeria ripícola, apenas pequenos grupos de
freixos de carácter muito pontual, áreas de silvado ao longo das margens e vegetação rasteira.
Os principais impactes observados estão relacionados com a agricultura praticada ao longo das
margens. Ao nível da existência de estruturas artificiais foi identificada a presença de uma
passagem hidráulica e um vau (Foto 2 e 3, Quadro 98). Sob um ponto de vista ecológico, o troço
considerado é bastante pobre, dada a sua homogeneidade ao nível da corrente e do substrato
e devido à ausência de uma galeria ripícola, não fornecendo locais de abrigo para a fauna local.
As extensas áreas sem vegetação arbórea ao longo das margens potenciam a erosão e a
deposição de sedimentos no leito do curso de água, uma vez que não oferecem qualquer
proteção contra a ação do vento e da chuva.
QUADRO 98 – CARACTERÍSTICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSEC TO DA ESTAÇÃO 1, NO ÂMBITO DA
AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO

RHS

N.º

DESCRIÇÃO

1

Caracterização geral do transecto, no qual é visível a presença de silvados
cerrados ao longo da linha de água, que dificultaram a observação de algumas
características do leito e margens do barranco do Morgado, acabando por se
traduzir num nível baixo de confiança durante o cálculo do HQA.

2

Pormenor da única passagem hidráulica identificada no barranco do Morgado
durante a realização da survey.

3

Pormenor do único vau existente no barranco do Morgado no troço de 500m
percorrido.
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5.5.5.8 Ribeira de Rio de Moinhos
O transecto da estação 2 foi efetuado no barranco do Rio de Moinhos, num local de baixo risco
para o avaliador e sob condições climatéricas adequadas. Este troço apresenta uma enorme
homogeneidade de condições de corrente, sendo facilmente percetível que se trata dum curso
de água realinhado e aprofundado de forma extensiva (Foto 2, Quadro 99). O tipo de fluxo
observado é lento, embora em algumas zonas apresente ondulação superficial, sendo dominado
por corrente do tipo smooth. O substrato dominante ao longo do transecto é formado
essencialmente por terra, tanto nas margens como no leito, devido ao facto de ambos se
encontrarem extensivamente reseccionados. Não foram observadas estruturas de especial
relevância, nem nas margens, nem no leito do curso de água. O uso do solo é essencialmente
agrícola, formado quase exclusivamente por pastagens. A galeria ripícola é inexistente, sendo as
margens compostas apenas por vegetação rasteira e manchas de canavial (Foto 2, Quadro 99).
Os principais impactes observados estão relacionados com a agricultura e criação de gado, tendo
sido observada a presença de gado bovino nas imediações do curso de água. Durante a
realização do troço foi identificada a existência de uma passagem hidráulica e um vau (Foto 1 e
3, Quadro 99). Sob um ponto de vista ecológico, o troço considerado é bastante pobre, dada a
sua homogeneidade ao nível da corrente e substrato e devido à ausência de uma galeria ripícola,
porém foram observadas diversas espécies no leito e margens do curso de água, nomeadamente
pato-real (Anas platyrhyncos), galinha-d’água (Gallinula chloropus), cegonha-branca (Ciconia
ciconia), cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) e vários abelharucos (Merops apiaster) que
utilizam uma pequena extensão de uma das margens como local de nidificação, dada a sua
inclinação e ausência de vegetação. Excetuando o troço ocupado pelo canavial, a inexistência
de vegetação arbórea ao longo das margens potencia a erosão e a deposição de sedimentos no
leito do curso de água, uma vez que não oferece qualquer proteção contra a ação do vento e da
chuva. A eutrofização do leito apresenta um carácter extensivo, e é essencialmente formada por
vegetação emergente, dificultando a circulação da água ao longo do troço.
QUADRO 99 – CARACTERÍSTICAS

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA

ESTAÇÃO 2, NO

ÂMBITO DA

AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO

RHS

N.º

DESCRIÇÃO

1

Caracterização geral do transecto percorrido ao longo do
barranco de Ribeira de Moinhos. É notável a elevada
artificialização induzida nesta linha de água, que neste caso
inclui reperfilamento das margens e do leito, aprofundamento
e eutrofização do leito e total ausência de galeria ripícola.
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N.º

DESCRIÇÃO

2

Pormenor da única passagem hidráulica identificada no
barranco de Rio de Moinhos ao longo dos 500m percorridos.

3

Pormenor do único vau identificado no barranco do Rio de
Moinhos ao longo de todo o transecto.

FOTOGRAFIA

5.5.5.9 Barranco do Farrobo
O transecto da estação 3 foi efetuado no barranco do Farrobo, num local de baixo risco para o
avaliador e sob condições climatéricas adequadas, porém a existência de silvados
intransponíveis de forma contínua ao longo das margens condicionou de forma acentuada a
survey (Foto 1, Quadro 100), dado que não permitiu obter qualquer informação acerca das
condições de corrente e do substrato que compõe o leito do curso de água. À semelhança do
transecto anterior, também este se encontra realinhado e aprofundado, apresentando ambas
as margens reseccionamento extensivo e ausência de estruturas de especial interesse. O leito
do barranco também evidencia eutrofização, embora neste caso por vegetação arbustiva. No
que respeita ao substrato presente nas margens, estas são essencialmente formadas por terra,
não tendo sido mais uma vez observada qualquer estrutura de especial interesse. O uso do solo
é essencialmente agrícola, formado por mosaicos de terra arada (Foto 2, Quadro 100),
pastagens e olival de sequeiro. A galeria ripícola é semi-contínua e composta essencialmente
por freixos e salgueiros, e circunscrita por um silvado cerrado (Foto 1, Quadro 100). Durante a
realização do troço não foi identificada qualquer estrutura artificial que condicionasse de forma
definitiva o curso de água, excetuando os já referidos realinhamento e aprofundamento.
Os principais impactes estão relacionados com a agricultura, nomeadamente a saturação de
nutrientes no leito do barranco e a potencial existência de captações de água nas explorações
agrícolas das redondezas, que diminuem a disponibilidade de água no barranco. Sob um ponto
de vista ecológico, o troço considerado pode ser importante para pequenos mamíferos e aves
ribeirinhas, devido à proteção oferecida pela vegetação ribeirinha existente, contudo não foi
observada qualquer espécie pertencente a fauna tipicamente ribeirinha.
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QUADRO 100 – CARACTERÍSTICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA ESTAÇÃO 3, NO ÂMBITO DA
AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO

RHS

N.º

DESCRIÇÃO

1

Descrição geral do barranco do Farrobo, no qual se verifica que a galeria
ripícola é semi-contínua e composta essencialmente por freixos e
salgueiros. Porém encontra-se circunscrita por um silvado cerrado, que
dificulta a observação de algumas características das margens e leito do
curso de água, refletindo-se num nível baixo de confiança durante o
cálculo do HQA.

2

O uso do solo ao longo do troço é essencialmente agrícola intensivo,
contribuindo para a degradação do barranco do Farrobo.

FOTOGRAFIA

5.5.5.10 Ribeira do Roxo
O transecto da estação 4 foi efetuado na ribeira do Roxo, num local de baixo risco para o
avaliador e sob condições climatéricas adequadas. Este troço apresenta evidente linearidade e
elevada homogeneidade nas condições que apresenta. Também neste transecto a existência de
silvados cerrados ao longo das margens condicionou marcadamente a survey, permitindo obter
informação acerca das condições de corrente e do substrato que compõem o leito do curso de
água apenas em dois spot-checks. Este troço da ribeira do Roxo encontra-se parcialmente
realinhado e aprofundado, apresentando ambas as margens reseccionamento extensivo e
pontualmente encontrando-se reforçadas e/ou elevadas com material das próprias margens e
do leito. Foram também observadas algumas barras de sedimentos laterais e no próprio leito
com vegetação e uma barra de sedimentos num cotovelo do curso de água, sendo estas as
únicas estruturas de maior relevância observadas. O substrato das margens e do leito é formado
por terra, e a corrente nos locais onde foi possível determinar, apresenta-se lenta, com alguma
ondulação superficial. O leito apresenta-se parcialmente eutrofizado com vegetação, composta
essencialmente por Typha sp., e as margens com silvado (Foto 1, Quadro 101). O uso do solo ao
longo das margens é formado por extensos olivais de regadio e por manchas de vegetação
dominadas por sobreiro. Ao longo das margens existe uma galeria ripícola semi-continua, em
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que o estrato arbóreo é dominado por salgueiros e freixos, sendo ainda constituída por um
estrato arbustivo maioritariamente constituído por silvado e um herbáceo, dominado por juncos
e ervas altas.

Apesar da galeria ripícola apresentar vários estratos bastante desenvolvidos e ser um local de
refúgio para espécies como o pato-real, na realidade surge como um sinónimo de um
ecossistema em desequilíbrio, limitado a uma estreita faixa ao longo do curso de água, onde são
percetíveis os efeitos negativos das atividades agrícolas extensivas. De salientar neste contexto,
a eutrofização do leito, devido à disponibilidade de nutrientes e à acumulação excessiva de
sedimentos arrastados por ação do vento no leito da ribeira, reduzindo significativamente o
fluxo de água. A existência de puxadas de água para a rega dos olivais de regadio ao longo das
margens também foi observada e pode ser outra das razões que contribuem para o estado
global do troço percorrido. Ao nível de estruturas artificiais no leito e margens, o transecto
apresenta uma passagem hidráulica (Foto 2, Quadro 101).
QUADRO 101 – CARACTERÍ STICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA ESTAÇÃO 4, NO ÂMBITO DA
AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORF OL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO

RHS

N.º

DESCRIÇÃO

1

Perspetiva geral de um dos dois troços percorridos ao longo da ribeira
do Roxo. Observa-se que a galeria ripícola se apresenta como uma
importante característica da Estação 4, apesar do elevado grau de
artificialização nela encontrado.

2

Pormenor da única passagem hidráulica identificada ao longo do
transecto percorrido na Estação 4, correspondente à ribeira do Roxo.

3

O uso do solo ao longo do troço é essencialmente formado por olival
de regadio intensivo, que contribui para a marcada desqualificação
ambiental observada ao longo do troço.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

FOTOGRAFIA

Página 243 de 620
Junho 2020

O transecto da estação 5 também foi efetuado na ribeira do Roxo, mais a jusante, num local de
baixo risco para o avaliador e sob condições climatéricas adequadas. Este transecto possui
enorme paridade com o anterior em praticamente todos os parâmetros avaliados. Encontra-se
realinhado e aprofundado em toda a sua extensão, apresentando o seu leito, uma profunda
eutrofização, dominada pela presença de Typha sp. As margens são de terra e apresentam
reseccionamento extensivo e encontram-se normalmente desprovidas de vegetação.
O leito encontra-se em toda a sua extensão reseccionado, sendo também o substrato dominante
a terra. O troço percorrido não apresenta estruturas de especial relevância ecológica, apenas
estruturas artificiais que condicionam a sua morfologia, nomeadamente uma ponte e uma
embocadura utilizada para captação de água (Foto 2, Quadro 102). O uso do solo ao longo das
margens é formado por extensos olivais de regadio (Foto 3, Quadro 102) e por pequenas
manchas de vegetação dominadas por sobreiro. Ao longo das margens a galeria ripícola é semicontinua, com um estrato arbóreo dominado por salgueiros e freixos, com um estrato arbustivo
maioritariamente constituído por silvado e um herbáceo, dominado por juncos e ervas altas.
Sob um ponto de vista ecológico, o troço considerado é bastante pobre, dada a sua
homogeneidade ao nível da corrente e substrato e ao facto de extensas áreas ao longo das
margens se apresentarem nuas, porém a galeria ripícola oferece habitat adequado à avifauna
ribeirinha.
QUADRO 102 – CARACTERÍSTICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA

ESTAÇÃO 5, NO

ÂMBITO DA

AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO

RHS

N.º

DESCRIÇÃO

1

Panorama geral do segundo troço percorrido ao longo da
ribeira do Roxo. Uma vez mais a galeria ripícola encontra-se
desenvolvida, comparativamente a algumas das linhas de água
descritas anteriormente. Porém o nível de artificialização
presente neste troço é mais uma vez muito elevado.

2

Pormenor da única ponte e de uma captação de água
observadas ao longo do troço percorrido.
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N.º

DESCRIÇÃO

FOTOGRAFIA

3

Mais uma vez, o uso do solo ao longo do troço é
essencialmente formado por olival de regadio intensivo.

5.5.5.11 Rio Sado
O transecto da estação 6 foi realizado no rio Sado, num local de baixo risco para o avaliador e
sob condições climatéricas adequadas.
A principal condicionante presente ao longo de todo o percurso foi a elevada turbidez da água,
que na maioria dos spot-checks não permitiu registar o tipo de substrato dominante no leito do
rio.
O troço percorrido encontra-se realinhado e as margens alternam entre zonas elevadas e
reseccionadas e zonas com margens aparentemente naturais, íngremes e com inclinações de
aproximadamente 45º. Nessas extensões aparentemente naturais, as margens são por vezes
verticais podendo ser enquadradas na qualidade de eroding cliff. Além destas estruturas de
especial interesse, existem ainda de forma pontual pequenas barras de sedimentos laterais sem
vegetação.
O leito apresenta-se preenchido por substrato de granulometria fina, aparentemente terra,
embora a turbidez não tenha permitido aferir com um nível de confiança apropriado se este tipo
de substrato apresenta ou não carácter extensivo. O fluxo observado foi sempre constante,
correspondendo a uma corrente suave do tipo smooth. Os usos do solo variam ao longo do
percurso, apresentando no início uma zona ocupada por obras de restauro numa ponte na qual
foram observados resíduos provenientes da obra e extração de inertes (Foto 2, Quadro 103),
passando progressivamente a ser substituídos por áreas de montado e de vegetação arbustiva.
A galeria ripícola é semi-continua sendo formada essencialmente por freixos, salgueiros e
também por alguns sobreiros, apresentando por vezes elevada complexidade dada a riqueza de
estratos observados. Dado o seu porte maioritariamente arbóreo, existem extensas áreas em
que se podem observar raízes expostas ou submersas. Foram ainda identificadas várias espécies
ribeirinhas que incluem a garça-real (Ardea cinerea), o pato-real e o cágado-mediterrânico. Ao
nível das estruturas que condicionam de forma determinante a morfologia do rio destaca-se a
já referida ponte.
QUADRO 103 – CARACTERÍ STICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA

ESTAÇÃO 6, NO

ÂMBITO DA

AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO
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N.º

DESCRIÇÃO

1

Perspetiva geral do troço percorrido ao longo da Estação 6 (rio Sado),
no qual se pode observar que apesar da elevada artificialização das
margens e do leito, este tem vindo lentamente a recuperar algumas
características hidromorfológicas.

2

Pormenor da única ponte existente ao longo do transecto
percorrido, que se encontrava em reparações. É ainda possível
observar a extensa área desmatada no âmbito das referidas
reparações.

FOTOGRAFIA

O transecto da estação 7 também foi realizado no rio Sado, num local de baixo risco para o
avaliador e sob condições climatéricas adequadas. A principal condicionante presente ao longo
de todo o percurso foi novamente a elevada turbidez da água, que não permitiu registar o tipo
de substrato dominante no leito do rio. Ao longo de todo o transecto verifica-se que este foi
realinhado, aprofundado e se encontra parcialmente represado por um açude.
O substrato observado ao longo das margens é composto por material arenoso, encontrandose estas profundamente alteradas em toda a sua extensão, através de reseccionamento e
elevação recuada (Foto 3,
Quadro 104). Apesar da artificialização a que ambas as margens foram submetidas, verifica-se
que por ação da água, algumas secções das margens começaram a aumentar a sua verticalidade
apresentando-se atualmente como eroding cliffs de substrato arenoso, tendo ainda sido
observadas pequenas barras laterais de sedimentos. Toda a área que em tempos constituía a
várzea foi transformada em campos de cultivo, encontrando-se a verdadeira galeria ripícola no
limite periférico dos campos de cultivo, bastante afastada do curso de água. Através das várias
alterações induzidas ao longo do tempo surgiu uma linha de vegetação ribeirinha marginal,
formada essencialmente por salgueiros e alguns freixos dispostos de forma contínua na margem
direita. A margem esquerda apresenta alguns salgueiros isolados, sendo a vegetação
praticamente inexistente entre indivíduos isolados. Os usos do solo são formados
essencialmente por extensos campos de cultivo, seguidos de extensas áreas de montado.
Aparentemente as profundas alterações morfológicas observadas são devidas à intensa
atividade agrícola observada, de modo a prevenir o alagamento das áreas de cultivo nos
períodos de cheia e a manter um reservatório constante de água para rega, o que em termos
práticos resultou num fluxo lento e homogéneo, quase impercetível, ao longo de todo o troço.
O próprio aspeto rudimentar do açude registado indica que terá sido criado pelos proprietários
das terras de cultivo, com o intuito descrito anteriormente. Tanto de um ponto de vista
ecológico como hidromorfológico, este troço encontra-se muito alterado e sob grande pressão
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humana, sendo os resultados obtidos no HQA bastante sobrevalorizados devido essencialmente
ao facto de a galeria ripícola se encontrar em bom estado, mas efetivamente não funcionar
como uma verdadeira galeria ripícola, uma vez que se encontra no limite dos campos de cultivo;
e devido à resposta do próprio rio às alterações induzidas no que respeita às margens, nas quais
foi observada a existência de eroding cliffs. Deste modo a interpretação dos resultados diretos
do HQA deve ser efetuada com precaução.

QUADRO 104 – CARACTERÍSTICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA

ESTAÇÃO 7, NO

ÂMBITO DA

AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO

RHS

N.º

DESCRIÇÃO

1

Panorâmica geral do troço percorrido, inserido numa extensa
área agrícola, outrora planície de alagadio.

2

Pormenor da única ponte observada ao longo do survey.
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N.º

DESCRIÇÃO

3

Pormenor do profundo perfilamento e aprofundamento nas
margens e leito já ma parte final do transecto percorrido.

4

Pormenor do único açude identificado ao longo do troço
percorrido.

FOTOGRAFIA

O transecto da estação 8 foi realizado no rio Sado, num local de baixo risco para o avaliador e
sob condições climatéricas adequadas. O nível de alteração neste troço é extremo, sendo
extraordinariamente difícil determinar com exatidão a localização original das margens e qual a
sua atual função no troço de rio avaliado, pelo que, considerando o atual panorama, se
assumiram como margem direita e esquerda os topos dos taludes que limitam o curso de água.
Uma vez mais, a principal condicionante presente ao longo de todo o percurso foi a elevada
turbidez da água, que não permitiu registar em todos os spot-checks o tipo de substrato
dominante no leito do rio.
Ao longo de toda a extensão do transecto verificou-se que este foi realinhado e aprofundado. O
substrato observado ao longo das margens varia entre areia e terra, encontrando-se estas
profundamente alteradas em toda a sua extensão, através de reseccionamento e elevação (Foto
1, Quadro 105). No caso do leito do rio a situação encontrada é semelhante, estando este
também reseccionado e pertencendo o substrato dominante à classe areia, nos spot-checks
onde foi possível observá-lo.
Apesar da artificialização encontrada, em algumas secções do troço percorrido podem ser
observadas pequenas barras laterais de sedimentos, que indicam alguma recuperação ao nível
hidromorfológico, por parte do rio, em relação às atuais condições. Contudo a origem destas
estruturas pode estar também relacionada com a falta de proteção contra a erosão que
caracteriza o troço, podendo ser material que se acumula nesses locais não exclusivamente pela
ação da corrente, mas também pela ação do vento. Toda a área que em tempos constituía a
zona de aluvião foi transformada em campos de cultivo, encontrando-se a verdadeira galeria
ripícola no limite periférico desses campos, bastante afastada do curso de água. As profundas
alterações morfológicas observadas são devidas à intensa atividade agrícola observada, de
modo a prevenir o alagamento das áreas de cultivo nos períodos de cheia, tendo inclusivamente
sido instalados diversos canais artificiais paralelos ao curso de água principal, precisamente
como forma de irrigar os campos. Todas estas alterações induziram uma profunda
homogeneização da corrente, tornando-a lenta, do tipo smooth. Não existe uma verdadeira
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galeria ripícola, apenas alguns choupos espaçados de forma regular, apresentando-se os taludes
nus ou com escassa vegetação rasteira. Ecologicamente este troço apresenta-se muito
degradado, dada a sua homogeneidade ao nível da corrente e substrato e ao facto de extensas
áreas ao longo das margens se apresentarem nuas, porém foram observadas algumas espécies
comuns, de maior tolerância à presença humana que incluem a galinha-d’água e a garça-real e
também indícios de presença de lontra (Lutra lutra). Ao nível de obstáculos de origem artificial
que influenciam negativamente a corrente foi registada a presença de uma ponte.

QUADRO 105 – CARACTERÍSTICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA

ESTAÇÃO 8, NO

ÂMBITO DA

AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO
N.º

RHS

DESCRIÇÃO

1

Perspetiva geral do troço percorrido onde é notável a
profunda artificialização do leito e margens. Neste troço a
galeria ripícola resume-se a algumas árvores dispersas.

2

Pormenor da única ponte identificada ao longo do troço
percorrido.
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O transecto da estação 9 foi realizado no rio Sado, num local de baixo risco para o avaliador e
sob condições climatéricas adequadas. À semelhança do transecto anterior, também neste são
profundas as alterações induzidas no rio ao longo de gerações, o que torna muito difícil
determinar com exatidão a localização original da margem esquerda e qual a sua atual função
no troço de rio avaliado. Deste modo assumiu-se como margem esquerda o topo do talude que
limita o curso de água. Ao longo de toda a extensão do transecto verificou-se que este foi
realinhado. O substrato observado ao longo das margens é maioritariamente formado por vasa,
dada a já notada influência do estuário no curso de água, e também por areia. No caso do leito,
este é formado essencialmente por vasa e a corrente é lenta, mas com ondulação superficial do
tipo rippled. Ambas as margens se encontram reseccionadas e cobertas por vegetação simples,
que inclui ervas altas e baixas e alguns freixos. No leito não foram observadas modificações ao
longo dos spot-checks. Como estruturas de especial interesse foram observadas pequenas
barras de sedimentos laterais ao longo da margem direita, ocupadas por Typha sp., também
alguns aglomerados flutuantes de material vegetal arrastado pela corrente e áreas periféricas
de pântano de água doce, mas já sob influência das marés, dominados por vegetação herbácea.
Os usos do solo são formados essencialmente por extensos campos de cultivo na margem
esquerda e por pequenas hortas e áreas seminaturais dominadas por sobreiro na margem
direita.
Não existe galeria ripícola, apenas algumas árvores isoladas, sendo a vegetação ribeirinha
essencialmente composta por canaviais (Foto 1, Quadro 106). Ao nível de obstáculos de origem
artificial que influenciam negativamente a corrente foi registada a presença de um pequeno cais
cuja disposição em ambas as margens funciona como dois defletores. Ecologicamente este troço
apresenta elevada proximidade a atividades humanas, que incluem áreas de habitação, um
pequeno cais e atividades agrícolas, o que diminui a sua potencialidade para albergar espécies
importantes, porém foi detetada a presença de galinha-d’água e de garça-real.
QUADRO 106 – CARACTERÍSTICA S

DA LINHA DE ÁGUA DO TRANSECTO DA

ESTAÇÃO 9, NO

ÂMBITO DA

AMOSTRAGEM DOS ELEMENTOS HIDROMORFOL ÓGIC OS COM RELEVÂNCIA PARA AS PONTUAÇÕES DOS
ÍNDICES DO
N.º

RHS

DESCRIÇÃO

1

Descrição geral da Estação 9, já numa zona do rio Sado
influenciada pela maré. Também neste caso são profundas as
alterações induzidas no passado ao leito e margens do rio, de
modo a aproveitar as áreas de inundação como zonas de
cultivo.

2

Pormenor de ações de desmatação levadas a cabo nas margens
com o intuito de aproveitar essas áreas para pequenas zonas
de cultivo.
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N.º

3

DESCRIÇÃO

FOTOGRAFIA

Pormenor de um cais fluvial instalado numas das margens do
troço percorrido.

5.5.5.12 Inventário florístico das Linhas de Água
Foi efetuada uma avaliação da flora total presente nas linhas de água em duas campanhas de
amostragem ao longo das várias linhas de água.
Os levantamentos efetuados ao longo das linhas de água a jusante da instalação de resíduos
“BE-BAC” permitiram identificar 190 espécies distribuídas por 56 famílias botânicas (Figura 87).
A família das gramíneas é a mais representada tendo sido identificadas 23 espécies, seguida das
compostas representada por 19 espécies (Figura 87).
Dos exemplares recolhidos, cuja identificação não foi possível no campo, 31 foram identificados
até à família, 38 até ao género e 24 constituem espécies não identificadas.
Apesar do levantamento ter sido efetuado durante a primavera e considerando as
características do ano hidrológico, num período já bastante tardio, a floração encontrava -se
ainda muito atrasada, limitando as características determinantes na identificação da flora. É
assim expectável que ocorram na área de estudo um número mais significativo de espécies de
flora.

FIGURA 87 – NÚMERO

DE ESPÉCIES DAS PRINCIPAIS FAMÍLIAS IDENTIFIC ADA S NAS ESTAÇÕES DA ÁREA
DE ESTUDO
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No elenco apresentado no Quadro 87 do Anexo VIII (do relatório que consta no Anexo III) é
indicado para além do nome científico, o nome comum e o respetivo estatuto de proteção ou
de espécie exótica/invasora (segundo o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro), sendo
assinalada a sua presença ou ausência nos locais prospetados ao longo das várias linhas de água
a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC”.
No total foram encontradas 13 espécies exóticas, das quais 4 são consideradas invasoras. De
salientar as espécies invasoras Arundo donax e Eichhornia crassipes, e a exótica Phragmites
australis cuja presença é significativa e preocupante ao longo de toda a área.
De entre as espécies protegidas por legislação nacional salienta-se a presença da espécie
salgueiro Salix salvifolia em 5 das estações de amostragem. A subespécie Salix salvifolia Brot.
subsp. australis está protegida através do Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, e de acordo com Ramos Lopes (1990) apresenta um estatuto de Vulnerável. No
entanto, a identificação à subespécie não foi passível de ser determinada com certezas, pelo
que as identificações registadas devem ser consideradas como RELAPE, mas com algumas
reservas. De salientar também a faia Myrica faya, identificada na Estação 9, considerada rara de
acordo com Dray (1985). Foram também encontradas espécies cujo habitat está protegido
(Anexo B-I do referido Decreto-Lei), como a Azinheira Quercus rotundifolia (Habitat 9343) e o
Freixo Fraxinus angustifolia (Habitat 91F0), no entanto, na área de estudo correspondente às
linhas de água, estas espécies foram encontradas isoladas não constituindo, assim, um habitat
protegido.

5.5.5.13 Ribeira do Morgado / Ribeira de Rio de Moinhos/
Barranco do Farrobo
No conjunto das Ribeiras do Morgado, de Rio de Moinho e do Farrobo, foi identificado um total
de 91 espécies, das quais 4 são exóticas.
A Figura 88 ilustra a inventariação da flora ao longo da ribeira do Morgado em setembro de
2011. Esta área encontra-se dominada pelo género Typha, com especial abundância na estação
2. De destacar a presença de Azinheira Quercus rotundifolia na estação 1 e da espécie Salix
salvifolia, com potencial de espécie RELAPE, na estação 3. Ao nível das compostas, a espécie
Carlina vulgaris e a exótica Conyza canadensis podem ser encontradas em todas as estações de
amostragem ao longo da ribeira do Morgado.
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FIGURA 88 – INVENTARIAÇÃ O

DE FLORA AO LONGO DA

RIBEIRA

DO

MORGADO

EM SETEMBRO DE

2011

5.5.5.14 Ribeira do Roxo
Na área da ribeira do Roxo, foram identificadas 48 espécies, das quais 8 exóticas e 2
consideradas invasoras (e.g. Acácia Acacia melanoxylon). De salientar a dominância significativa,
e preocupante, da exótica Phragmites australis, com particular relevância na estação 5. O
género Typha pode ser encontrado praticamente ao longo de toda a linha de água, constituindo
densas áreas de vegetação, assim como o Nymphaea alba (Figura 89). O Salgueiro Salix
salvifolia, passível de exibir o estatuto de vulnerável pela confirmação da subespécie, foi
identificado em todas as estações de amostragem ao longo da área de estudo, embora de forma
pontual.

FIGURA 89 – NYMPHAEA

ALBA AO LONGO DO LEITO DA
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5.5.5.15 Rio Sado / Estuário
Ao longo dos troços prospetados no rio do Sado, incluindo a área de transição rio/estuário,
foram identificadas 136 espécies, das quais 7 são exóticas e 3 são consideradas invasoras. A
espécie exótica Phragmites australis foi encontrada em todas as estações de amostragem ao
longo desta linha de água e a invasora jacinto-de-água Eichornia crassipes foi encontrada em 2
estações. De salientar ainda a ocorrência na estação 9 da espécie Myrica faya, classificada como
Rara. Ao longo do leito prospetado verificou-se uma proliferação acentuada de duas espécies
da família Nymphaeaceae, respetivamente Nymphaea alba e Nuphar luteum (Figura 90).

FIGURA 90 – EXTENSAS

(SADO)
NYMPHAEACEAE

ÁREAS DE LEITO DO RIO

OCUPADAS POR ESPÉCIES DA FAMÍLIA

5.6 Paisagem
O presente capítulo têm por objetivo o conhecimento da realidade paisagística potencialmente
afetada pelo projeto efetuando-se, para o efeito, a caracterização do território, a identificação
de elementos visualmente marcantes e a avaliação da qualidade da paisagem. O diagnóstico
apresentado é dirigido para a determinação das características da paisagem na região e do local
de implantação do projeto, em particular.

5.6.1 Metodologia
O estudo organizou-se de acordo com o preenchimento da estrutura típica de um estudo de
impacte ambiental, inclui as considerações constantes na legislação relativas a análise da
Paisagem estipuladas na “Convenção Europeia da Paisagem” (de acordo com o Decreto-Lei n.º
4/2005, de 14 de fevereiro) e decorrentes dos estudos complementares para análise desse fator;
e as normas legais para elaboração de EIA constantes no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, bem como no Documento Orientador
Guia para a atuação das Entidades Acreditadas EA.G.02.01.00 de janeiro de 2013.
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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. Caracterização da estrutura da paisagem através
uma análise global da paisagem, referindo, nomeadamente, a morfologia/relevo, uso
do solo, quantidade/valor do coberto vegetal, rede hidrográfica, presença humana e
valores culturais e naturais em presença, definindo a área em estudo, em função das
características citadas.
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 em Portugal”,
DGOTDU – Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano,
2002. Com base na caracterização da estrutura da paisagem, apresentação das
subunidades de paisagem, a sua descrição, caracterização e cartografia.
Análise e caracterização visual da paisagem. A partir de sínteses resultantes da
informação disponível (cartas militares, fotografia aérea e descritores do estudo:
ocupação do solo, ecologia, geologia, património natural e cultural) é efetuada a
caracterização visual da paisagem através da:
Qualidade Visual da paisagem, traduzindo a variabilidade e a diversidade espacial com
base nos atributos visuais da paisagem e nas intrusões visuais existentes na área de
intervenção do projeto, atribuindo uma valoração (baixa, média, elevada).
Absorção Visual da Paisagem, identificando os pontos de observação privilegiada sobre
o projeto, definindo cartograficamente as bacias visuais, classificando-as em classes em
função dos graus de cobertura das mesmas (baixa, média, elevada).
Sensibilidade Visual da Paisagem, através do cruzamento da qualidade e da absorção
visual, atribuindo uma valoração (baixa, média, elevada e muito elevada).

Para efeito de análise da paisagem e elaboração da cartografia temática (apresentada em anexo
à escala 1:25.000 – Anexo V) foi traçado um polígono (buffer de 4 km) em torno da área
diretamente intervencionada (instalação de resíduos “BE-BAC”, BAI, Lavaria e Central de Pasta).
O buffer foi traçado tendo por base dois critérios “um, o da acuidade visual, cujo valor
considerado foi de 4 km, o segundo critério é o da delimitação se fazer com um buffer cuja forma
final resulta da integração de todas as componentes/áreas do Projeto.” As visitas efetuadas ao
local permitiram concluir que distâncias superiores a 4.000 m resultam numa redução da
capacidade de perceção de objetos/estruturas pela vista humana.
Os projetos incidem sobre o limite industrial das instalações da ALMINA (com 396 hectares),
localizada no distrito de Beja, concelho de Aljustrel e união de freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos.

5.6.2 Enquadramento da área de estudo
No geral, e tendo por base o autor Cancela d’Abreu “Contributos para a identificação e
caracterização de Paisagem em Portugal (2000)”, o território em análise insere-se na província
tradicional do Baixo Alentejo e é abrangido principalmente pela Unidade de Paisagem (110 –
Terras Fortes do Baixo Alentejo) e marginalmente a sul pela Unidade de Paisagem (114 – Campo
Branco de Castro Verde).
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“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 vegetação natural, é muito rica em espécies odoríferas, as culturas agrícolas e as pastagens
assumem ao longo do ano grandes contrastes cromáticos. A primavera é a estação em que o
campo se enche de cores e aromas; o verão, aquela em as plantas secam e amarelecem até que
as chuvas do outono reiniciem o ciclo que repõe o verde em toda a paisagem.
As variações da litologia e do relevo refletem-se naturalmente tanto no uso do solo como na
vegetação espontânea. Os solos mais ricos e com relevo mais aplanado acolhem o cereal. À
medida que a fertilidade vai diminuindo e o relevo se torna mais movimentado, surge o montado
de azinho ou, pontualmente, de sobro, associado a um conjunto relativamente diversificado de
utilizações no sob-coberto que pode variar entre cereal, pastagem ou leguminosas.
Também vão proliferando um pouco por toda a região a área de matos, que refletem as
condições de degradação e o abandono da atividade agrícola do cereal.

FIGURA 91 – ENQUADRAMENTO

DA ÁREA DE ESTUDO

5.6.2.1 Caracterização da estrutura da paisagem em estudo
Morfologia
O estudo da morfologia do território em analise foi efetuado tendo por base a informação das
cartas militares n. os 429, 430, 438 e 439, Série M888, do IGeoE.
O principal elemento de relevo é a peneplanície do Alentejo (na realidade, esta vasta planície
corresponder a um ondulado muito ligeiro), que se estende desde a Bacia sedimentar do Sado

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 256 de 620
Junho 2020

até à fronteira espanhola. Na região de Aljustrel o relevo encontra-se claramente condicionado
pela atividade recente da Falha da Piritosa de orientação Sudoeste-Nordeste.
A hipsométrica, elaborada com classes altimétricas de 25 em 25m, revela a pendente do
território desde cotas mais elevadas a Sul (255m) para cotas mais baixas a Norte, atingindo os
70m no vale da Ribeira do Roxo. Na faixa central encontra-se Aljustrel rodeado por uma série de
elevações ( Srª do Castelo, Moinho dos Currais Velhos, Cerro de Santo Antão, Malapique e
Monte da Serra), estas contrastam com a paisagem em seu redor de relevos mais suaves.
Ao nível dos declives é claro o 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 desativadas.
Estas constituem depressões no território, que se assumem como elementos dissonantes na
paisagem.
Em relação à orientação de encosta, 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
As linhas de água são no geral praticamente impercetíveis (fraca expressividade na paisagem),
pois não correspondem a mais que a simples canais de escoamento da água, sem que a elas se
associe qualquer vegetação ripícola.
Na área de análise os cursos de água variam em diversas direções.
Para norte 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 para este, enquanto para sul e oeste a ribeira
dos Miguéis, barranco da Rosinha, e a ribeira da Messejana.

Uso do solo e valor do coberto
O território é dominado pelas culturas extensivas de cereais (maioritariamente trigo), que
surgiram devido a um longo processo de expansão da agricultura.
O padrão de paisagem é dominado por grandes propriedades, ocupadas essencialmente por
cereal, tanto para grão como para forragem, atualmente explorado de uma forma intensiva,
especializada e mecanizada.
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. Para NE e SE o
relevo é mais movimentado, surge então o montado de azinho ou, pontualmente, de sobro,
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associado a um conjunto relativamente diversificado de utilizações no sob-coberto que pode
variar entre cereal, pastagem ou leguminosas. Quando o abandono das áreas agrícolas se torna
evidente, estas áreas são invadidas por matos, onde as cistáceas dominam juntamente com o
Rosmaninho e o Tojo.

Presença humana
O povoamento é concentrado, de alvos casarios, sendo rodeado por um mosaico agrícola onde
frequentemente domina o olival, associado com pequenas parcelas de hortas, marcando a
paisagem pelo contraste em relação aos campos abertos envolventes. 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).
Nos últimos dois séculos, a rudeza da atividade de extração mineira envolveu completamente
toda esta região, moldando-lhe os hábitos e as tradições. Aljustrel é a envolvente (mina) possui
inúmeras instalações industriais que são testemunho único de práticas mineiras que vêm do séc.
XIX, com imenso património móvel e imóvel, de arqueologia clássica e industrial, com valor
histórico e patrimonial, que urge preservar uma vez que já não existe em mais nenhuma mina
da Faixa Piritosa Ibérica.

FIGURA 92 – CARTA

DE

HIPSOMETRIA ,

USO DO SOLO E RECURSOS HÍDRICOS, DECLIVES E EXPOSIÇÕES DE
ENCOSTA
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5.6.3 Análise Visual de Paisagem
5.6.3.1 Unidades Homogéneas de Paisagem
A partir da grande unidade de paisagem identificada pelos autores Cancela d’Abreu, P. Correia
e R. Oliveira, (2002) em Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental unidade (110 – Terras Fortes do Baixo Alentejo e 114 – Campo Branco de
Castro Verde), foram definidas subunidades especificas de paisagem.
No presente estudo identificou-se três subunidades de paisagem. Apesar de ser uma área
bastante homogénea é possível distinguir formas morfológicas e de ocupação e uso do solo
distintas.

FIGURA 93 – CARTA

DE SUBUNIDADES DE

PAISAGEM

Subunidade de Paisagem 1: Peneplanície Alentejana
Esta subunidade de paisagem ocupa uma extensa área que se desenvolve desde o complexo
urbano-industrial de Aljustrel para a freguesia a norte, S. João de Negrilhos. É um território
dominado pelo regime de grande propriedade, ocupado essencialmente por cereal. Com alguma
expressão, assiste-se à exploração pecuária através da criação de bovinos, caprinos e ovinos.
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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.

FIGURA 94 – SUBUNIDADE

DE PAISAGEM

1: PENEPLANÍCIE

ALENTEJANA

Subunidade de Paisagem 2: Áreas Agroflorestais
Esta subunidade de paisagem desenvolve-se a NE até à barragem do Roxo e a SE 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. Neste 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. Ainda que muito pontual a SO surge uma mancha de
eucaliptal instalado numa zona elevada (classe hipsométrica 210-230), que revela uma forte
intrusão visual, no contexto da paisagem envolvente. Nesta unidade também são bem
percetíveis as áreas de matos, que refletem as condições de degradação e o abandono da
atividade agrícola.

FIGURA 95 – SUBUNIDADE

DE PAISAGEM

2: Á REAS A GROFLORESTA IS

Subunidade de Paisagem 3: Área Urbano-Industrial de Aljustrel
Esta subunidade 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
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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. O seu notável património edificado e arqueológico atesta um
povoamento antigo, estimulado pela atividade mineira desde a época romana, mas com grande
protagonismo ao longo da história (…) (Almeida, Belo).
A intensa atividade mineira que se exerce em torno de Aljustrel, nomeadamente em São João
do Deserto e Algares, provocou, contudo, múltiplas formas de alteração da paisagem, bem
visíveis sobe a forma de: crateras abertas no solo, cones de escória e inúmeras instalações
industriais.
A povoação, apesar de relativamente bem conservada, integra com alguma frequência novas
construções com formas ou materiais dissonantes, muitas vezes sem coerência com as
preexistências e sem valor para se afirmarem individualmente.

FIGURA 96 – SUBUNIDADE

DE PAISAGEM

3: Á REA URBANO-INDUSTRIAL

QUADRO 107 – Q UANTIFICAÇÃ O

DE

A LJUSTREL

DAS S UBUNIDADES DE PAISAGEM

Subunidades de paisagem área

Área (ha)

%

Subunidade 1 - Peneplanície alentejana

6.137,83

60,14

Subunidade 2 - Áreas Agro-florestais

3.409,60

33,41

Subunidade 3 - Área Urbano-Industrial de Aljustrel

657,85

6,45

5.6.4 Avaliação da Paisagem
Em complemento do anterior, com base nos parâmetros Qualidade Visual da Paisagem e
Capacidade de Absorção da Paisagem é definido a Sensibilidade Paisagística do território em
análise.
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 cartografados. A cartografia
referida encontra-se representada nos desenhos presentes no Anexo V.
A cartografia referida foi produzida através do software ArcGIS 10.5. Para o efeito criou-se um
Modelo Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE,
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seguido de conversão para pixel com 10x10 m. Cada pixel têm 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
respetiva quantificação em termos de área.
Através de software aplicou-se a matriz de avaliação e foi gerado um valor de sensibilidade para
o novo pixel.
Em resultado, a carta de Avaliação da Sensibilidade Paisagística permite identificar a distribuição
espacial da diferente sensibilidade paisagística do território e respetiva quantificação em termos
de área.
Na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de:
−

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 atividades humanas, sem alteração da sua
expressão e carácter e da sua qualidade visual;

−

Sensibilidade da Paisagem - resulta da combinação dos indicadores anteriores e
corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características
visuais e nas condições que afetam a perceção visual, mediante a ocorrência de ações
perturbadoras.

5.6.4.1 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.
O processo metodológico selecionado, para a qualificação da qualidade da paisagem foi baseado
nos métodos indiretos 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 os valores naturais e culturais da região.
Os critérios 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 culturas anuais associadas a
culturas permanentes, constituídas por prados. 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, e os planos de água (lagoas e albufeiras) que
pontuam o território considera-se nesta categoria a BAI e a BE-BAC.
Classificação Média: Algumas parcelas com ocorrência agroflorestal de azinheira e/ou
sobreiro (Quercus suber), pela fraca representatividade ou expressão que representa
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−

nesta porção dos territórios 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 rede viária também foi classificada com media devido ao seu
enquadramento e integração na paisagem.
Classificação Baixa: As áreas agrícolas com culturas intensivas nomeadamente o olival
que surgem de forma dispersa pelo território. As áreas do território ocupadas por
sistemas florestais monoespecíficos de eucalipto, e as áreas ocupadas por vegetação
arbustiva matos (resultantes do abandono da atividade agrícola), Incluem-se, ainda,
nesta classificação as instruções visuais causadas pelo 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. A aplicação da
metodologia na área de estudo tem como resultado a seguinte qualificação da qualidade visual
da paisagem na área em estudo:

FIGURA 97 – CARTA

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

DE

QUALIDADE VISUAL

DA

PAISAGEM

Página 263 de 620
Junho 2020

QUADRO 108 – QUANTIFICAÇÃ O

DA

Q UALIDADE VISUAL

DA PAISAGEM

Qualidade Visual da Paisagem - Área (ha e %)
Baixa

Média

Elevada

3.646 (35,7%)

1.598 (15,6%)

4.961 (48,6%)

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 48% da área total analisada, e localizam-se na periferia.
As áreas de média qualidade visual dispersam-se um pouco por todo o território,
correspondendo a cerca de 15% da área total analisada. Incluem-se nesta categoria áreas do
território com ocupação agrícola-florestal pouco expressiva, a vila de Aljustrel, Rio de Moinho,
e os montes agrícolas, muitos dos quais com fraca atividade.
As áreas de baixa qualidade visual da paisagem concentram-se em duas zonas, na área central
e a nordeste da zona de estudo e totalizam cerca de 35%, correspondendo a áreas ocupada
maioritariamente por matos baixos e povoamentos de eucalipto.

5.6.5 Capacidade de Absorção da Paisagem
A capacidade de absorção da paisagem corresponde à sustentabilidade que esta possui para
integrar elementos adicionais (infraestruturas, edifícios, alterações do relevo, etc.), 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.
Para a determinação da capacidade de absorção da paisagem foram utilizados somente
indicadores de acessibilidade visual. Foi elaborada uma carta de visibilidades, utiliz ando assim a
situação mais desfavorável, usando para o efeito apenas o modelo digital do terreno, ignorando
os aspetos de caracter biofísico como a vegetação.
A carta foi feita para o conjunto de pontos observadores considerados significativos no sistema
de panorâmicas da área em estudo. Assim, e no sentido de determinar as áreas visualmente
mais sensíveis, selecionaram-se no total 85 pontos de análise, estes estão associados a vistas
panorâmicas; pontos notáveis da paisagem; pontos localizados ao longo das estradas/espaços
públicos e pontos em zonas habitadas.
Para efetuar este estudo foi utilizado o software ArcGIS 10.5, criando um Modelo Digital de
Terreno (DTM) a partir das curvas de nível das Cartas Militares n. os 429, 430, 438 e 439, Série
M888, do IGeoE. Para cada Ponto de observação é gerada uma bacia visual que se baseia
fundamentalmente, no traçado de emissões visuais desde o ponto observador até à sua
intersecção com a altura do relevo circundante, o conjunto das bacias geradas é sintetizado
numa única carta, para isso é necessário definir parâmetros de observação tais como a altura
do observador (1,65m considerada a altura média ao nível dos olhos do observador), ângulo
vertical ± 90º, raio de observação (4 km) e ângulos de visão (360º).
A determinação das 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
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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 98 – CARTA

DE

VISIBILIDADE

De acordo com os 85 potenciais pontos de observação selecionados, obteve-se apenas 21
pontos de observação com bacias visuais que se sobrepõem. A área não visível corresponde a
31%, a área de baixa e média visibilidade corresponde a 26 e 20% respetivamente, a soma das
áreas de elevada e muito elevada visibilidade é apenas de 23 %. Grande parte do território tem
nula a baixa visibilidade, ao contrário das zonas adjacentes às povoações de Aljustrel e Rio de
Moinhos, que possuem elevada a muito elevada visibilidade, devido à forte presença humana.
A matriz de análise construída para a determinação da capacidade de absorção da paisagem,
tem por base a integração dos indicadores de visibilidade citados anteriormente, de acordo com
a seguinte classificação:
−

Zonas com capacidade de absorção elevada: tem correspondência às áreas do território
com visibilidade baixa (zonas sem visibilidade e zonas de sobreposição ate 4 bacias
visuais);

−

Zonas com capacidade de absorção média: tem correspondência às áreas do território
com visibilidade média (zonas de sobreposição de 4 a 10 bacias visuais);
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−

Zonas com capacidade de absorção baixa: tem correspondência às áreas do território
com visibilidade elevada e muito elevada (zonas de sobreposição superior a 12 bacias
visuais).

FIGURA 99 – CARTA

DE CAPACIDADE DE

A BSORÇÃO VISUAL

QUADRO 109 – QUANTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE

DE

A BSORÇÃO

DA PAISAGEM

Capacidade de Absorção da Paisagem - Área (ha e %)
Baixa

Média

Elevada

2.398 (23,5%)

1.993 (19,5%)

5.813 (57,0%)

Pela análise da carta de capacidade de absorção visual da paisagem é possível concluir que a
maior parte do terreno na área de estudo possui uma elevada capacidade de absorção visual da
paisagem (57%), devendo-se ao facto de a área possuir baixa densidade populacional e uma
reduzida rede de vias de comunicação, ao contrário a zona central possui uma baixa capacidade
de absorção visual e corresponde ao complexo industrial da ALMINA, povoações de Aljustrel e
Rio de Moinhos.

5.6.6 Sensibilidade Paisagística do Território em análise
A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de suscetibilidade que esta
apresenta, relativamente à implementação de atividades humanas, ou a eventuais alterações
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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
atividades humanas não compatíveis com as aptidões naturais do território.

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 atividades 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.
Q UADRO 110 – MATRIZ PARA A A VALIAÇÃO DA SENSIBILIDA DE DA PAISAGEM
Qualidade da paisagem

Elevada

Média

Baixa

Elevada

Elevada

Média

Baixa

Média

Muito elevada

Média

Baixa

Baixa

Muito elevada

Elevada

Média

Absorção visual

A Avaliação da Sensibilidade paisagística do Território é apresentado e quantificado na figura e
quadro apresentados de seguida.
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FIGURA 100 – CARTA

DE S ENSIBILIDADE

QUADRO 111 – Q UANTIFICAÇÃ O

PAISAGÍSTICA

DA S ENSIBILIDADE DA

PAISAGEM

Sensibilidade Paisagística - Área (ha e %)
Baixa

Média

Elevada

Muito Elevada

2.862 (28,0%)

1.997 (19,5%)

3.032 (29,0%)

3.213 (23,5%)

As áreas de maior sensibilidade paisagística, são as de classe elevada sensibilidade (29%),
também são expressivas as áreas de classe muito elevada sensibilidade da paisagem com 23,5%,
concentrando-se na zona periférica do complexo industrial da ALMINA. Para este resultado
contribui a elevada área de zonas de qualidade visual elevada, e simultaneamente as zonas de
média capacidade de absorção visual da paisagem.
As áreas de baixa (28%) e média (19%) qualidade visual da paisagem concentram-se em duas
zonas, na área central e a nordeste da zona de estudo, e resultam do cruzamento de áreas de
baixa qualidade visual com média a elevada capacidade de absorção visual da paisagem.

5.7 Ordenamento do Território
5.7.1 Considerações iniciais
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 projeto e envolvente
direta.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 268 de 620
Junho 2020

O processo de ordenamento do território integra uma série de Instrumentos de Gestão
Territorial (IGT), que têm como finalidade a preservação e conservação dos recursos ambientais,
bem como a formulação de estratégias sustentáveis para um dado espaço.
O ordenamento do território é o processo integrado da organização do espaço biofísico, tendo
como objetivo a ocupação, a utilização e a transformação do território, de acordo com as suas
capacidades e vocações numa perspetiva de aumento da sua capacidade de suporte de vida.
Para alcançar este objetivo encontram-se instituídos instrumentos de gestão territorial que se
organizam, num quadro de interação coordenada, em três âmbitos distintos:
−

Âmbito nacional: Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, Planos
Setoriais e Planos Especiais;

−

Âmbito regional: Planos Regionais de Ordenamento do Território;

−

Âmbito municipal: Planos Intermunicipais e Municipais de Ordenamento do Território,
compreendendo os Planos Diretores Municipais, os Planos de Urbanização e os Planos
de Pormenor.

Neste contexto, foram consultados os seguintes IGT com pertinência na área de estudo
(entendida, neste caso, como a região, o município ou a freguesia em que se insere a ALMINA):
−

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), publicado através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º115-A/2008, de 21 de julho;

−

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo), aprovado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, alterado pela
Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de setembro;

−

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT), aprovado pela
Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro;

−

Plano Rodoviário Nacional (PRN) é um documento legislativo que estabelece as
necessidades de comunicações rodoviárias de Portugal. Foi publicado através do
Decreto-Lei n.º 380/85, de 26 de setembro, que consagra o regime jurídico das
comunicações públicas rodoviárias afetas à rede nacional - PRN 85, foi redefinido pelo
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, posteriormente alterado pela Lei n.º 98/99, de
26 de julho, Declaração de Retificação n.º 19-D/98 e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de
16 de agosto;

−

Plano Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT), foi aprovado pela Lei
n.º 58/2007, de 4 de setembro, publicado em Diário da República n.º 170, Série I,
retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103A/2007, de 2 de novembro;

−

O Plano Nacional da Água (PNA) foi aprovado através do Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9
de novembro, nos termos do n.º 4 do Art.º 28.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º
58/2008, de 31 de maio;

−

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira RH6 (PGRH); aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, alterado e
republicado pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro;

−

Plano Diretor Municipal (PDM) de Aljustrel, republicado no Aviso n.º 11937/2017, de 6
de outubro.
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Efetuou-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 destes projetos.
Serão especialmente analisadas as relações dos projetos 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 Proteção
Especial, Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse
público);

−

Reserva Ecológica Nacional (REN);

−

Reserva Agrícola Nacional (RAN);

−

Servidões e outros condicionamentos.

5.7.2 Instrumentos de Gestão Setorial de Âmbito Nacional
5.7.2.1 Plano Setorial da Rede Natura 2000
O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) é um IGT de concretização da política
nacional de conservação da diversidade biológica.
Os objetivos do PSRN 2000 são alcançados através da incorporação dos seus princípios e
orientações estratégicas nos Planos Municipais e Especiais de Ordenamento do Território
(PMOT e PEOT), bem como os demais IGT, programas e políticas setoriais.
Para a gestão dos Sítios e ZPE são apresentadas, na RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho, diversas
linhas estratégicas que visam a salvaguarda e valorização dos Sítios e das Zonas de Proteção
Especial (ZPE) do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num
estado de conservação favorável nestas áreas.
Parte do concelho de Aljustrel encontra-se classificado como Rede Natura 2000. Segundo a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, uma percentagem de cerca
de 20% do concelho de Aljustrel é considerada ZPE com o código PTZPE0046 (Castro Verde).
Algumas Zonas de Proteção Especial (ZPE), como é o caso de Castro Verde (ZPE em que se insere
o projeto de novo paramento da BAI), assumem especial relevância para espécies dependentes
de habitats agrícolas, tais como a Abetarda Otis tarda, o Sisão Tetrax tetrax, o Alcaravão
Burhinus oedicnemus, o Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles orientalis, a Calhandra-real, o
Francelho Falco naumanni, o Rolieiro Coracias garrulus, o Tartaranhão-caçador Circus pygargus
e a Calhandrinha Calandrella brachydactyla, bem como a conservação da Avifauna estepária,
especialmente para a Abetarda Ottis tarda (Pinto et al., 2005) e para o Francelho Falco
naumanni.

FIGURA 101 – A BETARDA ,
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Existem diversas espécies alvo de orientações de gestão, Aves do Anexo I da Diretiva n. º
79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I, que são referidas no descritor “Ecologia”.
A principal ameaça considerada para a ZPE em que se insere o alteamento da BAI é o
desaparecimento dos sistemas agrícolas extensivos.
As orientações de gestão para esta ZEP são as apresentadas no Quadro 112.

Q UADRO 112 – O RIENTAÇÕES
AGRICULTURA E PASTORÍCIA

SILVICULTURA
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- Assegurar a manutenção
de usos agrícolas
extensivos;
- Incrementar
sustentabilidade
económica de atividades
com interesse para a
conservação;
- Restringir o uso de
agroquímicos / adotar
técnicas alternativas;
- Manter práticas de
pastoreio extensivo;
- Outros condicionantes a
práticas agrícolas (retardar
a ceifa e corte do feno,
impedir a lavra na
primavera, entre outros);
- Condicionar o cultivo de
lenhosas;
- Manter o olival
tradicional.

- Impedir a florestação nas
áreas abertas de
características
pseudoestepárias
- Condicionar a florestação
na área não abrangida
pela medida anterior
- Impedir/Controlar a
introdução de espécies
não-autóctones
- Manter/melhorar
manchas de montado
aberto
- Conservar/recuperar
povoamentos florestais
autóctones
- Adotar práticas silvícolas
específicas
- Conservar sebes,
bosquetes e arbustos

- Condicionar a
construção de
infraestruturas
- Condicionar
expansão urbanoturística
- Restringir
construção de
barragens em zonas
sensíveis
- Reduzir a
mortalidade
associadas a linhas
aéreas de transporte
de energia

- Implementar a gestão
cinegética compatível com a
conservação de espécies
- Ordenar atividades de
recreio e lazer
- Ordenar/Regulamentar a
atividade de observação de
espécies da fauna
- Condicionar o acesso
- Regular uso de açudes e
charcas
- Monitorizar,
manter/melhorar qualidade
da água
- Regular extração de inertes
e minério

- Impedir o corte, colheita
e captura de espécies
(árvores de suporte à
nidificação)

5.7.2.2 Plano Nacional da Água (PNA)
A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) transpôs para a ordem jurídica nacional a
Diretiva Quadro da Água - DQA (Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de outubro, adiante designada por DQA), que estabelece um quadro de ação comunitária no
domínio da política da água. Estes diplomas têm por objetivo proteger as massas de água
superficiais interiores, costeiras e de transição, e subterrâneas.
A DQA e Lei da Água estipulam como objetivos ambientais o bom estado (ou o bom potencial),
das massas de água, que deveriam ser atingidos até 2015, através da aplicação dos programas
de medidas especificados nos planos de gestão das regiões hidrográficas.
O planeamento das águas visa fundamentar e orientar a proteção e a gestão das águas e a
compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades de forma a:
−

Garantir a sua utilização sustentável, assegurando a satisfação das necessidades das
gerações atuais, sem comprometer as gerações futuras;

−

Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta
o valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão
das águas com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos
individuais e os interesses locais;

−

Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos à avaliação do estado das
águas.

Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão dos recursos hídricos encontra se estruturado em ciclos de seis anos. Os primeiros Planos de Gestão de Região Hidrográfica
elaborados no âmbito deste quadro legal vigoraram no período de 2009 a 2015. Os programas
de medidas deveriam ser revistos e atualizados até 2015 e posteriormente de seis em seis anos.
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A Lei da Água, visando a persecução dos seus objetivos, criou várias regiões hidrográficas, entre
as quais Sado e Mira (RH6), para a qual foram definidos os seguintes objetivos estratégicos:
−

Adequar a Administração Pública na gestão da água;

−

Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;

−

Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;

−

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos;

−

Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água;

−

Promover a sustentabilidade económica da gestão da água;

−

Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água;

−

Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais.

Deverão ser respeitados pelos projetos os objetivos enunciados neste plano, tendo em vista a
proteção e melhor gestão dos recursos hídricos associados à bacia hidrográfica do rio Sado.

5.7.2.3 Plano Rodoviário Nacional
Para uma coerente política de ordenamento do território, o modo como se encontra organizada
a Rede Nacional de Estradas é de elevada importância. O Plano Rodoviário Nacional (PRN)
constitui o instrumento regulador das infraestruturas rodoviárias nacionais.
O primeiro PRN surgiu em 1945, visando suprir a deficiência da rede de estradas existentes,
fixando novas características técnicas e hierarquizando a rede rodoviária.
A última revisão ocorreu em 1998 para dar resposta ao desenvolvimento socioeconómico
verificado após a adesão de Portugal à União Europeia. Este Plano foi instituído pelo DecretoLei n.º 222/98, de 17 de julho, e alterado pela Declaração de Retificações nº 19-D/98, de 31 de
outubro, pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto.

5.7.2.4 Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT)
O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de
Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro, e é
constituído por um Relatório e por um Programa de Ação.
De acordo com o Art.º 1.º, o PNPOT “é um instrumento de desenvolvimento territorial de
natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do
território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais
instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais
Estados membros para a organização do território da União Europeia.”
Quanto ao seu âmbito territorial, o PNPOT abrange “todo o território nacional, abrangendo o
território historicamente definido no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da
Madeira, bem como as águas territoriais definidas por lei, sem prejuízo das competências das
Regiões Autónomas”.
O Art.º 4.º do PNPOT refere o seguinte:
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“Relação entre instrumentos de gestão territorial
1 - O PNPOT, os planos setoriais, os planos especiais de ordenamento do território e os planos
regionais de ordenamento do território devem traduzir um compromisso recíproco de
compatibilização das respetivas opções.
2 - O PNPOT prevalece sobre todos os demais instrumentos de gestão territorial em vigor.
3 - O PNPOT define as orientações e opções para a elaboração de novos planos sectoriais e
planos regionais de ordenamento do território, bem como o quadro estratégico a concretizar
pelos novos planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território.
4 - O PNPOT estabelece os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos
planos especiais de ordenamento do território e implica a alteração dos planos especiais de
ordenamento do território preexistentes que com o mesmo não se compatibilizem.”
O Art.º 5.º do PNPOT estabelece as orientações estratégicas para o âmbito nacional das políticas:
“1 - As orientações estratégicas em matéria de sistema urbano e acessibilidades definidas para
Portugal continental encontram-se traduzidas espacialmente no modelo territorial constantes
no relatório.
2 - São definidos os seguintes objetivos estratégicos para Portugal, os quais constituem o quadro
referencial de compromissos das políticas com incidência territorial:
Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural,
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os
riscos;
b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico,
europeu, atlântico e global;
c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestrutura s de
suporte à integração e à coesão territoriais;
d) Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos
coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão
social;
e) Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a
sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração Pública;
f) Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação
informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.”
O PNOT refere opções estratégicas territoriais para a Região do Alentejo, no anexo à Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, onde é citado o seguinte:
“Incentivar o desenvolvimento das indústrias extrativas regionais e a gestão sustentável do seu
ciclo de vida, em particular no domínio dos mármores e da exploração piritosa do Alentejo
(Neves Corvo, Aljustrel), potenciando a sua recuperação e o seu melhor aproveitamento no
quadro das novas tendências de longo prazo dos respetivos mercados à escala global”.
É também referida a importância da indústria extrativa para o futuro do Alentejo no quadro das
novas tendências de longo prazo dos mercados à escala global.
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5.7.3 Instrumentos Especiais de Gestão Territorial
5.7.3.1 Plano Regional de Ordenamento do Alentejo
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), é um instrumento
fundamental de articulação entre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território, o PNPOT, os diversos instrumentos de política setorial com expressão territorial e os
instrumentos de planeamento municipal.
Ao desenhar opções estratégicas e um modelo territorial para a Região e ao prever os respetivos
instrumentos de execução, normas orientadoras e um programa de ação, irá permitir
enquadrar, a partir de políticas territoriais de âmbito regional, quer a revisão dos PDM, quer os
investimentos do QREN.
A elaboração do PROTA foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º
28/2006, de 23 de março, objeto da Declaração de Retificação n.º 28-A/2006, publicada no
Diário da República, I.ª Série B, n.º 97, 2.º. É apresentado, no Anexo 1 da Resolução do Conselho
de Ministros (RCM) n.º 53/2010, de 2 de agosto, a republicação do PROTA, 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 fatores de fragmentação e consequente risco de perda de
coerência interna do conjunto do Alentejo;
c) O reforço dos fatores 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 projeto 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 proteção dos valores ambientais com o desenvolvimento
de uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade;
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 perspetiva 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 PROTA 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-
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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 .
São eixos estratégicos do PROTA os seguintes:
−

Desenvolvimento empresarial, criação de riqueza e emprego;

−

Abertura da economia, sociedade e território ao exterior;

−

Melhoria global da qualidade urbana, rural e ambiental.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto veio definir os grandes
desafios do Ordenamento Territorial no Alentejo:
−

Promover o crescimento económico;

−

Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos;

−

Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural;

−

Garantir níveis adequados de coesão territorial;

−

Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural;

−

Implementar um modelo de turismo sustentável;

−

Potenciar o efeito das grandes infraestruturas;

−

Criar escala e reforçar as relações com o exterior;

−

Combater os processos de desertificação.

O PROTA aborda ainda as Zonas de Potencial Aproveitamento de Recursos Geológicos, categoria
em que se enquadra a área de estudo, onde é referido que deve ser incentivado o
desenvolvimento das indústrias extrativas e a sua gestão sustentável, garantido, a nível do
ordenamento e da gestão territorial, as condições necessárias para uma correta exploração dos
recursos geológicos.
É ainda referido que cabe à Administração Central privilegiar o aproveitamento dos recursos
geológicos e mineiros existentes na região, bem como efetuar a monitorização do necessário
equilíbrio entre o crescimento económico e o impacte ambiental associado à exploração e
transformação destes recursos.
Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional, OEBT III.1.1 —
Sectores tradicionais, refere que “A economia regional integra um conjunto de atividades
tradicionais provenientes da exploração e transformação de vários recursos endógenos, como a
agricultura, a pesca, a agroindústria e a indústria extrativa, que são suscetíveis de melhorar os
seus níveis de competitividade e, desta forma, aumentar o seu contributo para a produção
regional.” e que “A competitividade e afirmação da base económica regional passa também pela
sustentabilidade da atividade extrativa e pela intensificação da sua transformação,
nomeadamente através do acolhimento de unidades transformadoras diretamente associadas
ao processamento, aproveitamento dos subprodutos da transformação e ampliação de valor nos
recursos geológicos regionais.”
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5.7.3.2 Programa Regional de Ordenamento Florestal do
Alentejo
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos setoriais 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.
Estes planos têm como objetivos gerais, definidos no n.º 3 do Art.º 5.º da Lei n.º 33/96, de 17
de agosto, os seguintes:
−

Avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos
dominantes;

−

Definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do
património florestal;

−

Identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais
adequados;

−

Definição de 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, ao constituírem um instrumento de concretização da política
florestal que responde às orientações da Lei de Bases da Política Florestal, da Estratégia Nacional
para as Florestas e da Estratégia Europeia para as Florestas, e que procura, além disso, a
articulação com instrumentos e políticas de outros setores, as suas diretrizes permitem abordar
alguns aspetos do setor florestal de acordo com perspetiva regional e integrada. De salientar,
ainda, que um PROF desenha um modelo florestal a longo prazo, que cumpre os objetivos
estabelecidos e se ajusta aos recursos disponíveis. Embora o seu período de vigência seja de
vinte anos, estes Planos caracterizam-se por uma flexibilidade que lhes permite fazer os
ajustamentos decorrentes de alterações produzidas nos processos de revisão.
A Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro, aprovou o PROF ALT. O PROF do Alentejo (PROF ALT)
corresponde aos anteriores PROF Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo
Alentejo.
O PROF ALT rege-se pelos seguintes princípios orientadores:
a) Boa governança — uma abordagem pró-ativa da administração florestal, com um
envolvimento articulado entre a administração e os agentes com competências na
gestão dos espaços florestais;
b) Exigência e qualidade — Com vista a aumentar o seu valor, o setor florestal deverá
prosseguir uma cultura de exigência, melhorando o desempenho em todas as vertentes;
c) Gestão sustentável — a manutenção e a melhoria dos valores económicos, sociais e
ambientais de todos os tipos de floresta, para o benefício das gerações presentes e
futuras, constitui um objetivo internacionalmente aceite e uma exigência da própria
sociedade, contribuindo para promover o desenvolvimento rural integrado;
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d) Máxima eficiência — o desenvolvimento social e económico deve basear -se na
utilização eficiente dos recursos florestais contribuindo, nomeadamente, para o
«crescimento verde» da economia;
e) Multifuncionalidade dos espaços florestais — os espaços florestais devem
desempenhar várias funções, em equilíbrio, como forma de responder às solicitações
da sociedade e como uma oportunidade para a sua valorização intrínseca;
f) Responsabilização — os proprietários florestais são responsáveis pela gestão de um
património de interesse público, devendo ser reconhecida a sua contribuição para a
disponibilização de um conjunto de bens e serviços proporcionados pela floresta;
g) Transparência — o processo de relacionamento da administração com os agentes
privados deve ser transparente, criando as condições de crescimento que o setor
florestal necessita;
h) Uso racional — os recursos florestais devem ser utilizados de uma forma racional
potenciando as suas características intrínsecas, promovendo a sua articulação com as
restantes utilizações do território.
Tem como objetivos estratégicos a minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos,
Especialização do território, melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos,
internacionalização e aumento do valor dos produtos, melhoria geral da eficiência e
competitividade do setor; racionalização e simplificação dos instrumentos de política.

FIGURA 102 – PMDFCI

DE

A LJUSTREL

No Art.º 8.º do PROF ALT são referidas espécies florestais que carecem de proteção especial:
−

Protegidas por legislação específica:

−

Sobreiro (Quercus Suber);
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−

Azinheira (Quercus rotundifolia);

−

Azevinho espontâneo (Ilex aquifolium).

−

Exemplares espontâneos:

−

Carvalho -negral (Quercus pyrenaica);

−

Carvalho -roble (Quercus robur);

−

Teixo (Taxus baccata).

A área industrial da ALMINA incide em duas sub-regiões homogéneas, Campos Beja e Campo
Branco, de acordo com a Figura 103 – PROF-ALT, que se apresenta à escala no Anexo II.

FIGURA 103 – PROF-ALT

São comuns a todas as sub-regiões os seguintes objetivos específicos:
−

Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual;

−

Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos;

−

Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados;
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−

Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam
uma gestão de acordo com as corretas normas técnicas;

−

Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas;

−

Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas;

−

Promover a gestão florestal ativa e profissional;

−

Desenvolver e promover novos produtos e mercados;

−

Modernizar e capacitar as empresas florestais;

−

Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios;

−

Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos;

−

Reconverter povoamentos mal-adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial;

−

Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema;

−

Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de
desertificação;

−

Controlar e mitigar os processos associados à desertificação;

−

Promover a conservação do regime hídrico;

−

Revitalizar a atividade apícola;

−

Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as
entidades gestoras de espaços florestais;

−

Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos;

−

Promover a melhoria da gestão florestal;

−

Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta;

−

Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável;

−

Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas;

−

Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais;

−

Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração
florestal.

Quanto à sub-região homogénea de Campos de Beja, visa-se a implementação e o
desenvolvimento das seguintes funções dos espaços florestais:
a) Função geral de produção;
b) Função geral de proteção;
c) Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores.
As normas de silvicultura a aplicar nesta sub-região homogénea correspondem às normas das
funções referidas no número anterior.
Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:
−

Espécies a privilegiar (Grupo I):

−

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);
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−

Azinheira (Quercus rotundifolia);

−

Medronheiro (Arbutus unedo);

−

Pinheiro-de -alepo (Pinus halepensis);

−

Ripícolas.

−

Outras espécies a privilegiar (Grupo II):

−

Carvalho-português (Quercus faginea, preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi);

−

Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);

−

Cipreste-comum (Cupressus sempervirens);

−

Cipreste-da -califórnia (Cupressus macrocarpa);

−

Eucalipto (Eucalyptus spp.);

−

Nogueira (Juglans spp.);

−

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster);

−

Pinheiro-manso (Pinus pinea);

−

Sobreiro (Quercus suber).

Quanto à sub-região homogénea de Campo Branco, visa-se a implementação e o
desenvolvimento das seguintes funções dos espaços florestais:
a) Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de
geomonumentos;
b) Função geral de produção;
c) Função geral de proteção.
As normas de silvicultura a aplicar nesta sub-região homogénea correspondem às normas das
funções referidas no número anterior.
Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:
−

Espécies a privilegiar (Grupo I):

−

Azinheira (Quercus rotundifolia);

−

Pinheiro -de -alepo (Pinus halepensis);

−

Ripícolas.

−

Outras espécies a privilegiar (Grupo II):

−

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);

−

Cipreste-comum (Cupressus sempervirens);

−

Cipreste-da -califórnia (Cupressus macrocarpa);

−

Medronheiro (Arbutus unedo);

−

Pinheiro-manso (Pinus pinea);

−

Sobreiro (Quercus suber).

Em termos de objetivos, o PROF ALT prevê metas para 2030 e 2050, em termos de percentagem
de espaços florestais para a totalidade da área do Plano como para cada sub-região homogénea.
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Analisando o quadro apresentado, verifica-se que as metas assentam na “simples” manutenção
dos espaços florestais previstos em 2010.
Apresenta-se de seguida as metas para as duas sub-regiões homogéneas referidas em cima e
para o total do PROF ALT.
QUADRO 113 – METAS

DO

PROF A LENTEJO E DAS SUB-REGIÕES
CAMPOS DE BEJA

HOMOGÉNEA S

CAMPOS BRANCO

REGIÃO

2010 (%)

PREVISÃO 2030 (%)

PREVISÃO 2050 (%)

PROF Alentejo

70

70

70

Campos Branco

52

52

52

Campos de Beja

34

34

34

E

5.7.3.3 Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado
O Plano de Bacia Hidrográfica do Sado (PBH) , aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros
n.º 52/2016, de 20 de setembro, alterado e republicado pela Declaração de Retificação n.º 22B/2016, de 18 de novembro, trata-se de um plano setorial que, assentando numa abordagem
conjunta e interligada de aspetos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e
envolvendo os agentes económicos e as populações diretamente 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 proteção do ambiente.
Para a RH6 são definidos os seguintes objetivos estratégicos:
−

Adequar a Administração Pública na gestão da água;

−

Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;

−

Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;

−

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos;

−

Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água;

−

Promover a sustentabilidade económica da gestão da água;

−

Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água;

−

Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais.
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FIGURA 104 – RH6: SADO E MIRA

5.7.3.4 Plano Diretor Municipal de Aljustrel
A análise do ordenamento do território abrange a caracterização das classes de espaço definidas
no Plano Diretor 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 alterado e republicado pelo Aviso n.º 11937/2017, de 6 de outubro.
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Aljustrel à escala 1:25.000 (Figura 105 ,
presente no Anexo II à escala), a área de implantação dos projetos em estudo incide quase
exclusivamente sobre a classe de “Espaços de Recursos Geológicos”.

Espaços de Recursos Geológicos
Segundo o Art.º 29.º do Regulamento do PDM de Aljustrel os Espaços de Recursos Geológicos
correspondem às áreas afetas ou a afetar à exploração de massas e de depósitos minerais,
contemplando a instalação dos respetivos anexos e de outros estabelecimentos industriais que
se prendam com a atividade transformadora afim e são objetivos destes espaços o seguinte:
−
−

Garantir as condições necessárias a uma adequada exploração dos recursos geológicos;
Estabelecer um adequado ordenamento das zonas de exploração, definindo normas de
utilização que contribuam para a articulação entre as diversas atividades produtivas por
forma a não comprometer a exploração das áreas com potencial extrativo.
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O projeto de alteamento da BAI incide ainda em espaço afeto à Estrutura Ecológica Municipal.
Segundo o Art.º 59.º os espaços afetos à Estrutura Ecológica Municipal têm como objetivo a
valorização e proteção dos “habitats” naturais e da paisagem, assim como a manutenção das
funções e equilíbrio ecológico do território, bem como os espaços necessários ao equilíbrio do
sistema urbano.
A estrutura ecológica municipal, organizada nas seguintes componentes e níveis
correspondentes, compreende os solos identificados como:
“a) Áreas nucleares - que incluem a parcialmente a ZPE de Castro Verde e onde são
identificadas:
i) As áreas agroflorestais;
ii) As áreas abertas.
b) Áreas de conectividade ecológica / corredores ecológicos - que incluem a rede
hidrográfica, os povoamentos de montado, de azinhal, de sobreiral e outras formações
de quercíneas, fora da ZPE de Castro Verde que, pela sua dimensão e estrutura do
povoamento, constituem sistemas equilibrados e estáveis, capazes de desempenhar as
funções ecológicas essenciais à manutenção da biodiversidade, dos ciclos da água e dos
nutrientes.
Segundo o Art.º 61.º, nas áreas nucleares aplica-se o disposto no artigo 36.º relativo aos espaços
naturais, que define as ocupações e utilizações do regime associado à Rede Natura 2000, sem
prejuízo da indicação das orientações de gestão, aplicáveis a toda a área da ZPE ou aos habitats
aí representados, que se transpõem nos números seguintes.
O art.º 62 (Áreas de conetividade ecológica/ corredores ecológicos) define as áreas de
conetividade ecológica/corredores ecológicos. Nestas áreas são interditas:
“1. Nas áreas de conectividade ecológica/ corredores ecológicos são interditas:
a) As atividades ou usos do solo nos sistemas hídricos que, por não
estabelecerem as medidas preventivas ou corretoras necessárias, possam
ocasionar, por efeito de arrasto de materiais, a colmatação e ou o
assoreamento;
b) A introdução de espécies não indígenas;
c) O abate ou arranque de exemplares de quercíneas quando seja para
conversão cultural e quando se situem fora dos blocos ou perímetros de rega;
d) A instalação de povoamentos florestais cuja espécie não seja a azinheira ou o
sobreiro.
2. Nas áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos são condicionados os
seguintes usos e ocupações:
a) A abertura de novas vias ou acesso, excetuando o disposto no âmbito do Plano
Nacional de Defesa da Floresta Contra incêndios e no Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios de Aljustrel;
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b) A expansão urbano-turística, exceto nos casos relativos a reconstrução ou
novas ocupações destinadas ao apoio a atividades que visam a salvaguarda do
património natural e rural;
c) A alteração do regime de uso do solo ou as atividades ou práticas que alterem
as características dos sistemas ecológicos que se pretendem salvaguardar.
3. Nas áreas de conectividade ecológica/ corredores ecológicos são promovidos os
seguintes usos e ocupações:
a) Usos e atividades tradicionais que, historicamente, contribuem para o desenho da
paisagem e a preservação do património natural, como sejam, a agricultura, a
silvicultura, a pecuária extensiva, a pesca, a cinegética;
b) A manutenção do mosaico de áreas com pastagens e sistemas agrícolas tradicionais;
c) A restrição ou minimização dos impactes paisagísticos produzidos por atividades que
promovam a intrusão ou a perda de paisagem e assegurar a permanência de estruturas
como as sebes vivas;
d) A valorização económica, através do desenvolvimento de atividades turísticas,
recreativas e culturais compatíveis com os objetivos da ERPVA, designadamente, o
turismo no espaço rural, o turismo científico, o ecoturismo;
e) A dotação das zonas fluviais de equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas
com vista à criação de espaços de elevada qualidade funcional e ambiental para a
prática de atividades de recreio, lazer e turismo, desde que compatíveis com o referido
na alínea a) do número 1 do presente artigo.”

FIGURA 105 – PLANTA
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5.7.4 Condicionantes
5.7.4.1 Introdução
Na perspetiva 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 planta
de condicionantes do PDM (Figura 106 - presente no Anexo II à escala) e as plantas da REN e da
RAN.

FIGURA 106 – PLANTA

DE CONDICIONA NTES

5.7.4.2 Reserva Ecológica Nacional
O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) encontra-se definido Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro (com a redação do seu Art.º 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013,
de 19 de julho), e pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
São ainda diplomas legais importantes no âmbito da aplicação do Regime da REN:
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−

−

−

−

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela
Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro, que aprova as orientações
estratégicas de âmbito nacional e regional previstas no regime jurídico da REN;
a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que define as condições e requisitos a que
ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em
REN e os elementos instrutórios dos procedimentos administrativos previstos no regime
jurídico, bem como os usos e ações que carecem de parecer da APA;
a Portaria n.º 360/2015, de 15 de outubro, que estabelece os valores das taxas a cobrar
pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional aquando da apreciação
das comunicações prévias e autorizações e revoga
a Portaria n.º 1247/2008, de 4 de novembro.

De acordo com o n.º 3 do Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, a “REN visa contribuir para a
ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos:
a) proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos
biofísicos associados ao litoral e ao ciclo terrestre, que asseguram bens e serviços
ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas;
b) prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de
inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em
vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e
acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;
c) contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de
Conservação da Natureza;
d) contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial
da União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.
A REN constitui uma “restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial
especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do
solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos
de áreas” (de acordo com o n.º 2 do Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 166/2008).
O regime de REN articula-se com outros regimes jurídicos importantes no âmbito da presente
análise (e identificados no Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 166/2008), designadamente:
−

−

−

−

com o quadro estratégico e normativo estabelecido no Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território, nos planos regionais de ordenamento do território e nos
planos setoriais relevantes;
com os instrumentos de planeamento da água definidos na Lei da Água (n.º 58/2005,
de 29 de dezembro, alterada pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006 e pelos
Decretos-Lei n.º 60/2012 e n.º 130/2012), no Plano Nacional da Água, nos Planos e
Gestão de Bacia Hidrográfica e nos Planos Específicos de Gestão de Águas;
com a rede fundamental de conservação da Natureza, da qual a REN é uma das áreas
de continuidade favorecedora da conetividade entre as áreas nucleares de conservação
da natureza e da biodiversidade, integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas;
com a Rede Natura 2000 e a Lista Nacional de Sítios, constituindo a REN um instrumento
regulamentar que visa contribuir para a manutenção do estado de conservação
favorável de habitats naturais e de espécies de flora e de fauna inscritos nas referidas
figuras.
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A Figura 107 (constante no Anexo II à escala) ilustra a localização dos projetos em estudo na
planta da REN. Os dois projetos a executar (alteamentos da instalação de resíduos “BE-BAC” e
da BAI) situam-se próximo de áreas com risco de erosão, afetas ao regime da REN. De acordo
com a redação atual do Decreto-Lei n.º 166/2008, para as “Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo” podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções:
−
−
−
−

Conservação do recurso solo;
Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do
escoamento superficial;
Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o
assoreamento das massas de água.

Ainda, de acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, a “Ampliação de edificações
existentes destinadas a usos industriais e de energia e recursos geológicos” está sujeita a
comunicação prévia, estando os anexos mineiros excluídos desta legislação.
O projeto de alteamento da BAI incide ainda sobre uma zona de “Albufeira”. Nestas zonas
podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as
seguintes funções:
−
−
−
−

Salvaguarda e proteção dos recursos hídricos armazenados, nas suas componentes
quantitativa e qualitativa;
Salvaguarda das funções principais das albufeiras, no caso de se tratar de uma albufeira
de águas públicas de serviço público;
Regulação do ciclo da água e controlo de cheias;
Conservação das espécies de fauna.

O projeto de alteamento da “BE-BAC” incide sobre uma zona de “Lagoas, suas margens naturais
e zonas húmidas adjacentes”. Nos lagos e lagoas e respetivos leitos, margens e faixas de
proteção podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções:
−
−
−
−

Reservatório de água, tanto em termos de quantidade como de qualidade;
Regulação do ciclo da água e controlo de cheias;
Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
Manutenção de uma faixa naturalizada que permita a colonização por vegetação
espontânea, essencial ao refúgio faunístico.
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FIGURA 107 – PLANTA

DE

REN

5.7.4.3 Reserva Agrícola Nacional
O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
199/2015, de 16 de setembro, veio aprovar o novo Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional
(RAN).
A RAN consiste no conjunto das áreas que, em virtude das características das suas terras, em
termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a
atividade agrícola. Adicionalmente constitui uma restrição de utilidade pública, de âmbito
nacional, necessária para acautelar uma reserva de terrenos agrícolas que propiciem o
desenvolvimento da atividade agrícola, o equilíbrio ecológico e outros interesses públicos.
De acordo com o Art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, constituem objetivos
da RAN:
a) “Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do
desenvolvimento da atividade agrícola;
b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola;
c)

Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do
território;

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais;
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e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade
e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos
herdados das gerações anteriores;
f)

Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de
Conservação da Natureza;

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir
situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».”

O Art.º 10.º do regime de RAN define que são solos não integrados na RAN os que “integrem o
solo urbano identificado nos planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal”,
enquanto o Art.º 21.º determina que são “interditas todas as ações que diminuam ou destruam
as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN”, em
particular:
a) “Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, (…);
b) Lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos sólidos urbanos, resíduos
industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam
alterar e deteriorar as características do solo;
c)

Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável,
designadamente resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento de
efluentes;

d) Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão,
compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de
salinidade, poluição e outros efeitos perniciosos;
e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos;
f)

Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos.”

Acresce ainda que a utilização não agrícola dos solos integrados na RAN só pode realizar-se
mediante a reunião das condições previstas no Art.º 22.º do regime de RAN e após a emissão do
parecer prévio vinculativo previsto no Art.º 23.º (da responsabilidade da respetiva entidade
regional da RAN).
De acordo com a planta da RAN (Figura 108 – constante no Anexo II à escala) a área de estudo
não abrange qualquer área afeta ao regime da RAN pelo que os impactes neste âmbito serão
nulos.
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FIGURA 108 – PLANTA

DA

RAN

5.7.5 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 objeto 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
abstratos, não corporizados na utilidade de um objeto 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 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.
Fazendo uma análise mais pormenorizada do limite industrial da ALMINA, foram consideradas
relevantes as servidões/restrições de utilidade pública apresentadas no quadro apresentado de
seguida.
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QUADRO 114 – SERVIDÕES
SERVIDÕES/RESTRIÇÕES

E RESTRIÇ ÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
L EGISLAÇÃO APLICÁVEL /OBSERVAÇÕES

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público
Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro e no DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
Segundo o Art.º 8.º-A do PDM de Aljustrel as atividades no plano de água estão sujeitas a autorização da
entidade que tutela os recursos hídricos.
A rede hidrográfica está inserida na área de conectividade ecológica/corredores ecológicos. Nestas áreas
são interditas:
a) As atividades ou usos do solo nos sistemas hídricos que, por não estabelecerem as medidas
preventivas ou corretoras necessárias, possam ocasionar, por efeito de arrasto de materiais, a
colmatação e ou o assoreamento;
Recursos hídricos

b) A introdução de espécies não indígenas;
c) O abate ou arranque de exemplares de quercíneas quando seja para conversão cultural e quando se
situem fora dos blocos ou perímetros de rega;
d) A instalação de povoamentos florestais cuja espécie não seja a azinheira ou o sobreiro.
São ainda condicionados os seguintes usos e ocupações:
a) A abertura de novas vias ou acesso, excetuando o disposto no âmbito do Plano Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios e no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Aljustrel;
b) A expansão urbano-turística, exceto nos casos relativos a reconstrução ou novas ocupações destinadas
ao apoio a atividades que visam a salvaguarda do património natural e rural;
c) A alteração do regime de uso do solo ou as atividades ou práticas que alterem as características dos
sistemas ecológicos que se pretendem salvaguardar.

Recursos geológicos

Montado de sobro
e/ou azinho

Segundo o Art.º 29 do PDM de Aljustrel Os espaços de recursos geológicos correspondem às áreas afe tas
ou a afetar à exploração de massas e de depósitos minerais, contemplando a instalação dos respetivos
anexos e de outros estabelecimentos industriais que se prendam com a atividade transformadora afim.
São objetivos destes espaços a garantia das condições necessárias a uma adequada exploração dos
recursos geológicos; e estabelecer um adequado ordenamento das zonas de exploração, definindo
normas de utilização que contribuam para a articulação entre as diversas atividades produtivas por forma
a não comprometer a exploração das áreas com potencial extrativo.
O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege -se pelo DL n.º 169/2001, de 25 de maio
(com as subsequentes alterações). O corte ou arranque de sobreiros ou azinheiras, em povoamento ou
isolados, carece de autorização do ICNF.
É ainda referido no PDM de Aljustrel, no Art.º 62, que a introdução de espécies não indígenas, o abate
ou arranque de exemplares de quercíneas quando seja para conversão cultural e quando se situem fora
dos blocos ou perímetros de rega e a instalação de povoamentos florestais cuja espécie não seja a
azinheira ou o sobreiro é interdita.
O sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios e o regime jurídico de proteção dos
povoamentos florestais percorridos por incêndios regem-se pelo DL n.º 124/2006 (na sua redação atual),
de 28 de junho, e pelo DL n.º 327/90 (na sua redação atual), de 22 de outubro, respetivamente.
O índice de risco temporal de incêndio informa sobre o risco diário de ocorrência de incêndio florestal,
sendo os níveis:

Carta de risco de
incêndio florestal
- Muito elevado
- Elevado

−
−
−
−
−

Reduzido;
Moderado;
Elevado;
Muito elevado;
Máximo.

Caso a ação a realizar seja de interesse público ou de projeto com relevante interesse geral, as proibições
provenientes do DL 327/2009 como a proibição de obras de reconstrução ou ampliação de edificações
existentes, podem ser levantadas mediante reconhecimento por despacho conjunto do ministro do
ambiente e do ordenamento do território, do ministro da agricultura e desenvolvimento rural e das
pescas e do membro do governo competente em razão da matéria.
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SERVIDÕES/RESTRIÇÕES

L EGISLAÇÃO APLICÁVEL /OBSERVAÇÕES
No Art.º 36 do PDM de Aljustrel é referido o seguinte:

Zona de proteção
especial de castro
verde

“1 - Nestes espaços aplica-se o regime associado à Rede Natura 2000, sem prejuízo da indicação das
orientações de gestão, aplicáveis a toda a área da ZPE ou aos habitats aí representados, que se
transpõem nos números seguintes.
2 - Nos espaços naturais, identificados na planta de ordenamento, privilegiam-se os seguintes atos e
atividades:
a) Regular a extração de inertes e minérios”
A Rede Natura é abordada no presente EIA no descritor “Ecologia”.

Rede rodoviária

Rede geodésica
nacional

O Plano Rodoviário Nacional, revisto e atualizado pelo DL 222/98 (com as subsequentes alterações)
define a rede rodoviária nacional. A constituição das servidões relativas às estradas classificadas no plano
rodoviário nacional segue o regime previsto no DL 13/94, de 15 de janeiro.
As servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral, vértices ou marcos geodésicos, segue o regime
previsto no DL 143/82, de 26 de abril.
Os marcos geodésicos têm zona de proteção determinadas em função da visibilidade que deve ser
assegurada ao sinal contruído e entre os diversos sinais e a extensão da zona de proteção terá, no
mínimo, um raio de 15 metros.
O regulamento de segurança dos estabelecimentos de fabrico ou de armazenage m de produtos
explosivos foi aprovado pelo DL 139/2002, de 17 de maio, e pelo DL 87/2005, de 23 de maio.
Os estabelecimentos de fabrico ou de armazenagem de produtos explosivos dispõem na sua envolvente
de uma zona de segurança cuja largura é determinada com base nas distâncias de segurança.

Atividades perigosas
- Estabelecimento de
produtos explosivos
- Zona de segurança

As câmaras municipais não deverão conceder licenças, admissões de comunicação prévia, autorizações
de utilização e pedidos de informação prévia, para edificações nas zonas de segurança dos
estabelecimentos sem que previamente tenham obtido parecer favorável da Polícia de Segurança
Pública.
As restrições de utilidade pública aplicáveis aos estabelecimentos onde se encontram substâncias
perigosas e à sua envolvência decorrem do DL 150/2015, de 12 de julho. Este diploma tem por objetivo
a prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das consequências
para o homem e para o ambiente.

Infraestruturas de
transporte de energia
elétrica

A constituição de servidões administrativas respe itantes a infraestruturas de produção, transporte e
distribuição de energia elétrica segue o regime previsto no DL 29/2006, de 15 de fevereiro, no DL
172/2006, de 23 de agosto, no DL 43335, de 19 de novembro de 1960 e no Regulamento de Licenças
para Instalações Elétricas (RLIE), aprovado pelo DL 26852, de 30 de julho de 1936.
Devem ser garantidos os afastamentos mínimos necessários, de modo a eliminar todo o perigo para as
pessoas e evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular cir culação nas vias
públicas ou particulares.

5.8 Património Cultural
O presente descritor foi desenvolvido pela empresa Terralevis apresentando-se no Anexo IV o
relatório na íntegra, incluindo toda a metodologia utilizada, fotografias e peças desenhadas.

5.8.1 Breve enquadramento histórico
O estudo da ocupação humana no território abrangido pela ALMINA procura no âmbito deste
trabalho compreender a evolução da ocupação humana no espaço específico onde estão
implantadas as infraestruturas em estudo, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências
patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural que resultarão do
alteamento daquela.
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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
detetados 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 calcolíticos 1 aponta para que a exploração 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”2 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 extração mineira de
larga escala, sendo o minério fundido no local e posteriormente transportado para Roma3 . Desta
ocupação existem numerosos vestígios, como por exemplo no “Chapéu de Ferro” e escoriais 4 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).
Fundamentais para o conhecimento da vida social, cultural e material deste período são, no
entanto, as necrópoles de Valdoca e do Farrobo (CNS 1922), já que nunca se efetuou uma
escavação de grande dimensão na povoação de Vipasca.
Os objetos recolhidos nas sepulturas permitem caraterizar as duas realidades em confronto: na
necrópole do Farrobo, foram escavadas 38 sepulturas maioritariamente de inumação 5 , 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.

1

No sítio nº 5, Chapéu de Ferro (CNS 6376), foi recolhido um fragmento de bordo de uma taça cmpaniforme, ou seja, Calcolítico
Final.
2
“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)
3
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).
4
“Escorial: Terreno ou campo onde há escórias de metais.” (Silva, 1951, vol. IV, 665).
5
Sepulturas onde o corpo é sepultado intato, distintas das sepulturas de incineração, onde o corpo é primeiro queimado e depois
são sepultadas as cinzas. Ambas podem apresentar espólio associado.
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Já na necrópole de Valdoca, as 496 sepulturas escavadas (35% de inumação e 65% de
incineração) permitiram caraterizar a população como correspondendo ao mundo urbano mais
“industrial”, em que a maioria dos seus habitantes são escravos, artífices, mineiros, burocratas,
soldados e mercadores 6 . 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 atividade 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 Allustre pelos Árabes, aos quais foi conquistada em 1234 (no reinado
de D. Sancho II), por D. Paio Peres Correia e pelos Cavaleiros da 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
atividade 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 atividade 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 ativa e efetiva 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 promete ser uma fonte incalculável de riqueza
para a companhia e para o paiz”, salientando também que a Companhia de Mineração

6

Calcula-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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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.
Até ao presente, a atividade alternou períodos de prosperidade com outros de baixa
produtividade, representando as décadas de 1960/80 um pico de produção, desativada em
1993. A exploração mineira retomou, entretanto novamente a sua produção, o que se traduzirá
necessariamente num desenvolvimento económico e laboral do concelho.
No Quadro 116 apresenta-se a lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de
enquadramento histórico.
No Anexo IV apresenta-se no Desenho 1 estas ocorrências patrimoniais.
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QUADRO 115 – LISTA

DE OCORRÊNC IAS PATRIMONIA IS IDENTIFIC ADA S NA ÁREA DE ENQUADRAMENTO HISTÓRIC O

N.º

DESIGNAÇÃO

TIPO DE SÍTIO

CNS

CLASSIFICAÇÃO

L EGISLAÇÃO

CRONOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

1

Águas Claras

Vestígios de
superfície

32567

Património Arqueológico,
Nível 4

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG078

Moderno / Contemporâneo

Albergaria e Quelhas, 2010a, 20 e
Anexo 2: n.º 1; Mourinha, 2013a;
Rocha, 2014b, n.º PAG078

2

Manteirinha 1

Vestígios de
superfície

32571

Património Arqueológico,
Nível 4

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG079

Indeterminado

Albergaria e Quelhas, 2010a, 20 e
Anexo 2: n.º 2; Rocha, 2014b, n.º
PAG079

3

Manteirinha 2

Vestígios de
superfície

---

---

---

Indeterminado

---

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG003

Romano

Domergue, 1987b, 495-502 e 1990;
Martins, Alves e Costa, 2003, 65, fig. 5,
n.º 25; Parreira, 1982a; Rocha, 2014b,
n.º PAG003

4

Vipasca

Povoado mineiro

18

Património Arqueológico,
Nível 2

5

Monte do Morgado

Conjunto edificado

---

Património arquitetónico
(Etnográfico e Tradicional)

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ172

Indeterminado

Rocha, 2014b, n.º PAQ172

6

Recinto de Feiras e
Exposições de Aljustrel

Conjunto edificado

---

Património arquitetónico
(Público)

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ230

Contemporâneo

Rocha, 2014b, n.º PAQ230

7

Moinho de Aljustrel 2

Moinho

---

Património arquitetónico
(Etnográfico e Tradicional)

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ036

Indeterminado

Rocha, 2014b, n.º PAQ036

8

Picadeiro Coberto de
Aljustrel

Edifício

---

Património arquitetónico
(Público)

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ240

Contemporâneo

Rocha, 2014b, n.º PAQ240

9

Monumento

Escultura

---

Património arquitetónico
(Etnográfico e Tradicional)

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ009

Contemporâneo

Rocha, 2014b, n.º PAQ009

10

Moinho de Aljustrel 1

Moinho

---

Património arquitetónico
(Etnográfico e Tradicional)

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ016

Indeterminado

Rocha, 2014b, n.º PAQ016

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG015

Calcolítico/Romano

Domergue, 1987b, 495-496; Martins,
Alves e Costa, 2003, 65, fig. 5, n.º 24;
MA, s.d.b; Rocha, 2014b, n.º PAG015;
S.A., 1994, nº 22

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ096

Contemporâneo

Martins , Alves e Costa, 2003, 65, fig.
5, n.º 22; Rocha, 2014b, n.º PAQ096

11

Chapéu de Ferro

Povoado Mineiro

6376

Património Arqueológico,
Nível 1

12

Bairro Mineiro de Val'd'Oca

Conjunto edificado

---

Património arquitetónico
(Industrial)
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N.º

DESIGNAÇÃO

TIPO DE SÍTIO

CNS

CLASSIFICAÇÃO

L EGISLAÇÃO

CRONOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

13

Mina de Aljustrel

Mina

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

14

Parque Mineiro de Aljustrel

Conjunto mineiro

---

Património Arqueológico,
Nível 1

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
UOPG 1

Romano/Contemporâneo

Domergue, 1987b, 495-502 e 1990

15

Valdoca

Necrópole

12290

Património Arqueológico,
Nível 1

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG043

Romano

Alarcão e Alarcão, 1966a; Parreira,
1982a; Rocha, 2014b, n.º PAG043;
S.A., 1994, nº 23

16

Bairro de Santa Bárbara

Conjunto edificado

---

---

---

Contemporâneo

Martins , Alves e Costa, 2003, 65, fig.
5, n.º 21

17

Casa do Procurador

Vestígios diversos

12291

---

---

Romano/Medieval Islâmico

Parreira, 1982a; MA, s.d.a

18

Algares 1

Povoado

---

Património Arqueológico,
Nível 1

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG103

Romano

Rocha, 2014b, n.º PAG103

19

Zona de Lagoas de
descontaminação da Água

Estrutura

---

Património arquitetónico
(Industrial)

PDM de Aljustrel, art. 9º, 12º,
Anexo I, n.º PAQ265

Contemporâneo

Rocha, 2014b, n.º PAQ265

20

Feitais/Azinhal

Oficina

12301

Património Arqueológico,
Nível 1

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG053

Romano

Domergue, 1990; MA, s.d.d; Rocha,
2014b, n.º PAG053

21

Escórias do Azinhal

Escorial

---

Património Arqueológico,
Nível 1

PDM de Aljustrel, art. 9º, 11º,
Anexo I, n.º PAG141

Romano

MA, s.d.c; Rocha, 2014b, n.º PAG141

22

Escourais

Escorial

---

---

---
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5.8.2 Caracterização de terreno e paisagem
O terreno circundante da instalação de resíduos “BE-BAC”, de substrato xistoso e grauváquico,
entrecortado por vezes por filões de quartzo, apresenta caraterísticas diversas: a norte e este
da infraestrutura, o terreno está muito alterado pela atividade mineira, quer pela deposição de
inertes, quer pela construção de estruturas de apoio aos trabalhos (como tanques, canalizações,
ou construções tipo armazém).
Já nas zonas sudeste, sul e oeste das albufeiras, o terreno não sofreu estas transformações e
encontra-se coberto de vegetação rasteira (registou-se visibilidade média do terreno). A zona é
usada para pasto de gado bovino e ovino, tendo sido possível percorrer o terreno sem
obstáculos morfológicos.

FIGURA 109 – VISTA

GERAL DO TERRENO, NO

SETOR A NORTE DO ALTEAMENTO DA
INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

FIGURA 111 – VISTA

GERAL DO ALTEAMENTO DA

INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

“BE-BAC”

“BE-BAC”

GERAL DO TERRENO NA

INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

FIGURA 110 – VISTA

“BE-BAC”
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FIGURA 113 – VISTA

GERAL DO TERRENO NA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

“BE-BAC”

Nas 6 zonas de empréstimo de terrenos, registaram-se as mesmas carateristicas de terreno:
relevo de modelação pouco acentuada, vegetação rasteira e solos de xistos/grauvaques.

FIGURA 114 – VISTA

GERAL DO TERRENO NA

ZONA DE EMPRÉSTIM O

C

FIGURA 115 – VISTA

GERAL DO TERRENO NA

ZONA DE EMPRÉSTIM O

D

Na zona de descarga de emergência, situada a Norte do coroamento da BE-BAC, regista-se ainda
algum mato denso, nas vertentes do pequeno vale, embora o setor SE esteja bastante
intervencionada devido à atividade mineira.

FIGURA 116 – VISTA

GERAL DA ZONA DE DESCARGA DE EMERGÊNCIA
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Na zona da BAI, o terreno circundante mantém o relevo pouco acentuado, com colinas de
encostas suaves, pontilhadas por azinheiras e com vegetação rasteira. Destaca -se apenas a
presença de uma pequena mancha de eucaliptos junto ao coroamento da BAI (logo a sul do
paramento) e o terreno vedado ao acesso público (local onde foi construída uma fábrica de
explosivos), no prolongamento do importante sítio arqueológico da Vipasca (n.º 4/CNS 18).
Na restante área, as prospeções arqueológicas decorreram normalmente, com o registo de
visibilidade média do terreno.

FIGURA 117 – VISTA GERAL DO TERRENO, NA
ÁREA A NORTE DO COROAMENTO DA BAI

FIGURA 119 – VISTA

GERAL DA ÁREA VEDADA

AO ACESSO PÚBLICO

FIGURA 118 – VISTA GERAL DO EUCALIPTAL
SUL DO COROAMENTO DA BAI

LOCALIZADO A

FIGURA 120 – VISTA

GERAL DA PAISAGEM QUE

CIRCUNDA A

BAI

5.8.3 Caraterização patrimonial
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas
executadas contribuíram para o inventário de 3 ocorrências na instalação de resíduos “BE-BAC”
(n.º 1/CNS 32567; n.º 2/CNS 32571; n.º 3) e 1 ocorrência patrimonial na BAI (n.º 4/CNS 18).
Nas restantes áreas de incidência de projeto (6 zonas de empréstimo de terra e vale a jusante
da Descarga de Emergência) não foram identificadas ocorrências patrimoniais.
O conjunto é formado por um sítio arqueológico já intervencionado (n.º 1/CNS 32567), no qual
não foram identificados contextos arqueológicos, e por três potenciais sítios arqueológicos (n.º
2/CNS 32571; n.º 3, n.º 4/CNS 18), um dos quais corresponde ao prolongamento do importante
sítio romano de Vipasca (n.º 4/CNS 18).
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Neste grupo de ocorrências patrimoniais convém destacar a ausência de ocorrências
patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público,
Imóvel de Interesse Concelhio ou em Imóvel em Vias de Classificação), mas o sítio n.º 2/C NS
32571 (Manteirinha 1) encontra-se inventariado no Plano Diretor Municipal de Aljustrel, como
Património Arqueológico, Nível 4, e o sítio n.º 4/CNS 18 (Vipasca) está inventariado no Plano
Diretor Municipal de Aljustrel, como Património Arqueológico, Nível n.º 2 (Quadro 116 ).
Q UADRO 116 – O CORRÊNCIA S

PATRIMONIAIS IDENTIFICADA S NAS PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGIC AS

N.º

DESIGNAÇÃO

TIPO DE SÍTIO

CNS

1

Águas Claras

Vestígios de
superfície

32567

2

Manteirinha 1

Vestígios de
superfície

32571

3

Manteirinha 2

Vestígios de
superfície

---

4

Vipasca

Povoado
mineiro

18

INFRA.

Instalação
de
resíduos
“BE-BAC”

BAI

CRONOLOGIA

V ALOR PATRIMONIAL

CLASSE DE V ALOR
PATRIMONIAL

Moderno /
Contemporâneo

---

---

Indeterminado

6

D

Indeterminado

7,71

D

Romano

14,42

B

No Anexo IV apresenta-se nos Desenhos 2.1, 2.2 e 2.3 estas ocorrências patrimoniais
identificadas nas prospeções arqueológicas.
A análise do valor patrimonial das 4 ocorrências patrimoniais revela 1 ocorrência com valor nulo
(n.º 1/CNS 32567), porque neste local não existem contextos arqueológicos conservados e toda
a área da antiga implantação foi sujeita a profundas escavação no último alteamento da
instalação de resíduos da “BE-BAC”.
Nas restantes ocorrências, valorizou-se o prolongamento do povoado de Vipasca (n.º 4/CNS 18)
(Classe B – Valor Patrimonial de Significado Elevado), devido ao resultado das escavações
arqueológicas já realizadas e informação bibliográfica existente para este sítio.
As ocorrências n.º 2/CNS 32571 (Manteirinha 1) e n.º 3 (Manteirinha 2) têm valor patrimonial
de Significado Reduzido (Classe D), devido ao menor valor histórico e científico dos materiais
observados à superfície do terreno.

5.9 Sócio Economia
5.9.1 Introdução
A caracterização socioeconómica do concelho de Aljustrel e da freguesia afetada pelo projeto –
união de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, foi efetuada com base nos dados publicados
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes aos Censos 2001 e 2011, no Anuário
Estatístico da Região do Alentejo 2018, publicado em 2019, e noutras fontes quando
consideradas relevantes, caso da PORDATA.
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A caracterização socioeconómica da área em estudo teve como referência o concelho de
Aljustrel, assim como as 4 freguesias que o compõem (Aljustrel e Rio de Moinhos, Ervidel,
Messejana e S. João de Negrilhos), dando-se mais ênfase, sempre que possível, à união de
freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, na qual se inserem os projetos objeto do presente EIA.
Do ponto de vista do âmbito geográfico, a caracterização socioeconómica da região incidiu sobre
o nível concelhio, em todos os aspetos 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, afetará diretamente a união de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos.
Deste modo, o âmbito geográfico da componente socioeconómica compreende níveis
administrativos e geográficos específicos consoante a natureza da análise, os objetivos
pretendidos e a consistência e coerência da informação disponível.
A presente caracterização socioeconómica da área geográfica de implementação dos projetos
servirá de base para a fase seguinte, onde se efetuará a análise dos impactes sociais e
económicos, bem como a proposta de medidas de minimização. A análise socioeconómica
incidirá sobre a demografia, a estrutura socioeconómica 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 atividades económicas, a
análise centrar-se-á na descrição da estrutura sectorial do emprego e das atividades e na
caracterização da população ativa. 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.

5.9.2 Enquadramento Regional e Local
5.9.2.1 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 projeto situa-se na união de freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos, uma das 4 freguesias do concelho e onde se situa a sede do concelho.
A região Alentejo com 31.604,90 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 8.542,72 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 458,47 km2 ,
administrativamente repartido por quatro freguesias: união de freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos, Ervidel, Messejana e São João de Negrilhos. 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.
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A união de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, 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 ação polarizadora que a sede de Concelho exerce não só em relação à população, mas
também em relação às atividades económicas. A união de freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos 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.

5.9.3 Demografia / População
5.9.3.1 Evolução e Distribuição da População
A região Alentejo ocupa uma área de 31.604,90 km2 representando cerca de 34,27% do
território nacional, apresenta uma densidade populacional muito reduzida de 22,7 hab/km 2 ,
muito abaixo da média nacional (111,8 km2 ) (2016).
À medida que baixamos na escala territorial de análise, verificamos um acentuado decréscimo
de densidade populacional, com valores de 13,9 hab/km2 (2016) na sub-região do Baixo
Alentejo, embora ligeiramente superiores de 18,5 hab/km 2 (2016) no concelho de Aljustrel.
A união de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos apresenta a mais elevada densidade
populacional entre as freguesias do concelho, com valores de 25,7 hab/km 2 para Aljustrel e
36,74 hab/km2 , de acordo com os Censos 2011, uma vez que estas freguesias foram unidas em
2013.
QUADRO 117 – EVOLUÇÃO

DA

POPULAÇÃO RESIDENTE, Á REA (KM2 ) E DENSIDADE (HAB/KM2 )

POPULAÇÃO RESIDENTE

UNIDADES TERRITORIAIS

TAXA DE
V ARIAÇÃO

Á REA

DENSIDADE

DENSIDADE

(hab/km2)

(hab/km2)

2011

2018

2001

2011

2018

INTER CENSITÁRIA
(2001/2011)
(%)

(km2)

PORTUGAL

10.076.107

10.562.178

10.276.617

+ 4,8

92.225,6

114,5

111,4

A LENTEJO

776.585

760.098

705.478

- 2,1

31.604,90

24,0

22,3

BAIXO A LENTEJO

135.105

126.692

116.557

- 6,6

8.542,72

14,8

13,6

A LJUSTREL (CONCELHO)

10.567

9.257

8.285

- 12,4

458,47

20,2

18,1

Aljustrel

5.559

5.878*

-

-5,6

202,11

25,7

-

Ervidel

1.309

1.005

-

- 23,2

38,85

25,9

-
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POPULAÇÃO RESIDENTE
TAXA DE
V ARIAÇÃO

UNIDADES TERRITORIAIS

Á REA

DENSIDADE

DENSIDADE

(hab/km2)

(hab/km2)

2011

2018

2001

2011

2018

INTER CENSITÁRIA
(2001/2011)
(%)

(km2)

Messejana

1.112

892

-

- 24,7

113,77

7,8

-

Rio de Moinhos

864

-

-

-

26,74

20,2

-

S. João de Negrilhos

1.723

1.482

-

- 16,3

77,02

19,2

-

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2018. (INE, 2019), Recenseamentos Gerais da População de 2001
e 2011. * Aljustrel e Rio de Moinhos

Em termos de evolução geral da população, a região Alentejo manteve no período 2001/2011
uma tendência negativa (-2,1%), como se verifica no quadro anterior ao contrário da tendência
nacional (+4,8%). 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.
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 antigas 4
freguesias. A evolução demográfica ao nível de freguesia revelou ser de tendência negativa em
todas elas, no último período intercensitário.
No que respeita à densidade populacional, verifica-se um valor relativamente alto no concelho
de Aljustrel face à sub-região onde se insere, Baixo Alentejo, já por si com baixos valores de
densidade populacional.

5.9.3.2 Indicadores demográficos
A análise do movimento natural de uma população tem como objetivo o estabelecimento do
saldo que essa população apresenta em termos de nascimentos e mortes, para um determinado
período de tempo considerado.
Pela observação do abaixo é possível verificar uma 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), muito próxima da média nacional para o
concelho de Aljustrel.
Q UADRO 118 – INDICADORES DEMOGRÁFICOS
UNIDADES
TERRITORIAIS

TAXA BRUTA DE
NATALIDADE
(‰)

TAXA BRUTA DE
M ORTALIDADE (‰)

NO CONCELHO DE

TAXA DE CRESCIMENTO
NATURAL

(%)

A LJUSTREL

EM

2018

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
(%)

TAXA DE CRESCIMENTO
MIGRATÓRIO (%)

Portugal

8,5

11,0

- 0,25

159,4

0,11

Alentejo

7,6

14,8

- 0,72

203,1

- 0,20

Baixo Alentejo

8,0

17,2

- 0,92

191,3

- 0,20

Aljustrel

8,0

16,9

- 0,89

233,0

- 0,44

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2018. (INE, 2019)
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A taxa de mortalidade apresenta em Aljustrel um valor próximo elevado de 17%, muito superior
à média média nacional, que apresenta um valor de 11%. A taxa de natalidade tem vindo a sofrer
uma tendência de diminuição, segundo dados censitários de 2001 e 2011. 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
2018, um concelho com um índice de envelhecimento elevado. Os índices de envelhecimento
situam-se nos 233% em Aljustrel; 191,3% no Baixo Alentejo e 159,4% em Portugal.

5.9.3.3 Estrutura etária
A estrutura etária da população de Aljustrel, resumida no Quadro 119 caracteriza-se por um
forte peso nos escalões de idades entre os 35 e os 74 anos de idade.
Outro facto relevante desta pirâmide é a relação existente entre o número de indivíduos com
mais de 85 anos e os indivíduos com menos de 4 anos, que é idêntico. A população no escalão
mais jovem (0 a 4 anos) apresenta em Aljustrel, um valor inferior à média nacional.
Q UADRO 119 – ESTRUTURA ETÁRIA

DA

POPULAÇÃO

A

31/12/2018

N.º de Habitantes

PORTUGAL

A LENTEJO

BAIXO A LENTEJO

A LJUSTREL

0 a 14 anos

1 407 566

88 445

15 203

982

15 a 24 anos

1 091 449

69 444

11 399

716

24 a 64 anos

5 533 377

367 921

60 868

4 299

+ 65 anos

2 244 225

179 668

29 087

2 288

+ 75 anos

1 087 612

96 256

15 515

1 127

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018 (INE, 2019)

Da análise da tabela anterior, retira-se que no ano de 2018 em Portugal residiam
maioritariamente pessoas na faixa etária entre os 24 e 64 anos (aproximadamente 41,5% da
população), dos quais aproximadamente 7% provém do Alentejo e, por sua vez, 1,1% do Baixo
Alentejo e 0,1% de Aljustrel.
Aljustrel apresenta uma população bastante envelhecida, à semelhança do que se verifica a nível
nacional, com uma % de aproximademente 36% de população com + 65 anos.

5.9.3.4 Nível de Instrução
A situação dos alunos matriculados no município de Aljustrel, por nível de ensino, no ano letivo
de 2017/2018, é apresentada no Quadro 120. No concelho de Aljustrel existem 7
estabelecimentos de ensino pré-escolar, 4 escolas do 1.º ciclo, 1 escola do 2.º ciclo, 2 escolas do
3.º ciclo e 1 escola do ensino secundário. Destas, apenas 2 escolas são privadas, correspondetes
ao ensino pré-escolar.
De acordo com o Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018 (INE, 2019) não existem
alunas/os matriculadas/os no Ensino pós-secundário não superior.
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QUADRO 120 – A LUNOS

A LJUSTREL,
2017/2018

MATRICULADOS NO MUNICÍPIO DE
LETIVO DE

PÚBLICO

PRIVADO

142

75

1 ºCICLO

321

0

2 º CICLO

161

0

3 º CICLO

334

0

392

0

Educação pré-escolar

Ensino Básico

POR NÍVEL DE ENSINO, NO ANO

Ensino Secundário

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018 (INE, 2019)

A taxa de analfabetismo no concelho de Aljustrel diminui substancialmente de 2001 para 2011,
no entanto relativamente à média nacional (5,2% total, da qual 3,5% para o sexo masculino e
6,8% para o sexo feminino), os valores registados no concelho de Aljustrel ainda são muito
elevados (sensivelmente o dobro).
Q UADRO 121 – TAXA

DE ANALFABETISM O NO CONCELHO DE

A LJUSTREL

TAXA DE A NALFABETISMO (%)
HOMENS

M ULHERES

TOTAL

A LJUSTREL (2001)

13,6

21,0

17,3

A LJUSTREL (2011)

7,6

12,8

10,3

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

5.9.4 Estrutura Socioeconómica
5.9.4.1 Emprego e população ativa
O concelho de Aljustrel conta com uma população ativa reduzida (48,6%), apresentando o valor
mais baixo de taxa de atividade das unidades territoriais em análise. Este facto pode ser
relacionado, com a estrutura envelhecida do concelho. Apesar de no período intercensitário
2001-2011, se ter registado uma subida de todos os valores, mesmo assim a taxa de atividade
feminina e masculina são inferiores à média de todas as unidades territoriais hierarquicamente
acima.
Q UADRO 122 – EVOLUÇÃO

DA

TAXA

DE

A TIVIDADE 2001/2011,

2001
UNIDADES TERRITORIAIS

POR SEXO

(%)

2011

TOTAL

HOMENS

M ULHERES

TOTAL

HOMENS

M ULHERES

PORTUGAL

48,2

54,8

42

55,9

61,4

51,0

A LENTEJO

45,4

52,4

38,8

52,4

57,8

47,3

BAIXO A LENTEJO

42,5

50,2

35,0

50,3

56,5

44,4

A LJUSTREL

39,4

47,7

31,2

48,6

55,3

42,1

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011.
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No que diz respeito à população ativa, esta representava em 2011 48,6% do total da população
residente em Aljustrel. A taxa de população desempregada no concelho Aljustrel era em 2011,
de 14,4%, com uma proporção mais elevada de população feminina (17,6%) do que masculina
(11,9%).
O valor de taxa de desemprego no concelho (2011) situa-se muito acima do valor de taxa de
desemprego (2018) a nível nacional, de 7,4%, e da região do Alentejo, de 7,8%.
No entanto, estes dados diferem em 7 anos e em 2011 o panorama nacional era de crise, que
justificam o valor mais elevado de desemprego. De acordo com dados do PORDATA
[Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional no total da
população residente com 15 a 64 anos (%)], Aljustrel regista uma taxa de desemprego em 2018
de 6,3%, inferior tanto à taxa de desemprego a nível nacional e da região do Alentejo.

Q UADRO 123 – TAXAS

DE

DESEMPREGO

NO

CONCELHO

DE

A LJUSTREL

TAXA DE DESEMPREGO (%)
Concelho

HOMENS

M ULHERES

TOTAL

A LJUSTREL (2001)

7,4

20,7

12,7

A LJUSTREL (2011)

11,9

17,6

14,4

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

QUADRO 124 – TAXA

DE

DESEMPREGO (2018)

TAXA DE DESEMPREGO (%)
M ULHERES

HOMENS

TOTAL

PORTUGAL

7,0

6,6

7,4

A LENTEJO

7,2

7,0

7,8

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018 (INE, 2019)

5.9.4.2 Estrutura setorial das atividades económicas
O concelho de Aljustrel apresentava, há alguns anos atrás, uma estrutura produtiva muito
assente na empresa mineira, em poucas unidades transformadoras e produtos agroalimentares
e no funcionamento de um setor agrícola com expressão económica local e com alguma
representatividade sub-regional.
Aljustrel era um município essencialmente agrícola onde, em grande parte, ainda se pratica a
cultura de cereais em regime extensivo. Contudo, neste setor de atividade 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.
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
atividade nos ramos alimentar e bebidas, têxteis, vestuário e calçado, reparação de veículos
automóveis, seguida das atividades relacionadas com a agricultura.
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QUADRO 125 – TRABALHADORES

POR CONTA DE OUTREM , SEGUNDO O SETOR DE ATIVIDADE

(CAE-

REV . 3) (2015)
Nº
SETOR / SEÇÕES DA CAE

PORTUGAL

A LENTEJO

BAIXO
A LENTEJO

A LJUSTREL

Primário / CAE A

44 141

16 060

3 516

175

Secundário / CAE B - F

686 138

35 256

5 129

981

Terciário / CAE G - U

1 484 419

76 392

10 760

610

Totais

2 214 698

127 708

19 405

1 766

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018 (INE, 2019)

Do quadro anterior pode-se concluir que o setor dominante no concelho de Aljustrel é o setor
secundário, logo seguido do terciário, apresentando pouca representatividade o setor primário.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel (PEDAL), tem como objet ivo
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, t anto 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 objetivos 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 objetivos foi elaborado um Programa de Intervenção composto por
um total de 36 projetos, estando 12 classificados como «Projetos Estratégicos Fundamentais»,
devido à sua natureza potencialmente estruturante e mobilizadora dos recursos e capacidades
locais. Estes 36 projetos organizam-se em torno dos seguintes quatro grandes «Domínios
Estratégicos de Intervenção»:
−

«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 subregião mineira do Baixo Alentejo.

−

«Desenvolvimento Rural»

−

Revitalizar e desenvolver as atividades 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;
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−

Melhorar a acessibilidade e infraestruturação do meio rural.

−

«Desenvolvimento do Regadio e da Agroindústria»

−

Consolidar e desenvolver o setor agroindustrial;

−

Criar e manter as condições de competitividade das horto-indústrias, hortícolas e
hortofrutícolas;

−

Reforçar e desenvolver o associativismo agrícola.

−

«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.

A Câmara de Aljustrel apresentou um orçamento de 16,8 milhões de euros para o ano 2019,
numa aposta em obras e projetos com apoios comunitários. O orçamento com menos cerca de
400.000 euros do que o de 2018, já foi aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal de
Aljustrel.
De acordo com fonte da autarquia, o orçamento de 2019 "assume-se seguidor de uma estratégia
de desenvolvimento para o concelho de Aljustrel, alicerçada em eixos fundamentais como a
melhoria contínua dos serviços municipais; a Educação, qualificação e promoção da cidadania e
identidade; a solidariedade e coesão social nas comunidades; a diversificação e crescimento do
tecido económico e empresarial; e as políticas sustentáveis de habitação e serviços coletivos".
Das obras previstas e com cofinanciamento aprovado no âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDUS) de Aljustrel, destacam-se as de requalificação de
quatro bairros mineiros, do troço central da avenida da Liberdade e do mercado municipal da
vila.
Dos projetos previstos, também no âmbito do PEDUS, salienta-se a instalação do Centro de
Documentação Local, do Centro de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro e do Arquivo e
Centro Mineiro de Aljustrel.
O orçamento prevê também várias obras com cofinanciamento aprovado no âmbito do
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, como as de
construção da Estação Elevatória de Águas Residuais do Bairro do Plano e de estações de
tratamento de águas residuais nas localidades de Aldeia dos Elvas, Carregueiro e Corte Vicente
Anes.
Em termos de impostos municipais, a Câmara de Aljustrel previa reduzir em 2019 a taxa de 0,3%
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para prédios urbanos a pagar por habitantes do
concelho. Ao nível da Derrama, a autarquia vai manter a isenção do pagamento para as micro e
pequenas empresas do concelho com volume de negócios até 150 mil euros e uma taxa de 1,5%
para as empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros.
A 2 de junho de 2018 Aljustrel assinou contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano Sustentável de Aljustrel (PEDU), no âmbito do Portugal 2020, que irá representar um
investimento global de 5 milhões e 170 mil euros no concelho, comparticipados em 4 milhões
394 mil e 500 euros pelo FEDER.
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Este plano engloba três conjuntos territoriais de intervenção não sobrepostos que, embora
pertençam à Vila de Aljustrel, possuem características físicas, funcionais e sociais muito
distintas: Centro Histórico de Aljustrel, zona industrial abandonada do designado Parque
Mineiro e áreas urbanas carenciadas dos Bairros Mineiros.
As prioridades de investimento são:
−

Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de território,
nomeadamente as zoas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para atenuação;

−

Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades,
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de
reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução do ruído;

−

A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades
desfavorecidas e zonas urbanas e rurais.

O PEDU é, portanto, um instrumento que vem dar sequência à visão do Município, respondendo
aos desafios e oportunidades com que o território se encontra atualmente confrontado,
correspondendo a um dos instrumentos centrais que pretende ativar com vista a maximizar as
possibilidades de mobilização dos recursos de financiamento necessários para esse efeito.

5.9.4.3 Estrutura empresarial
Segundo os Indicadores de contas regionais por NUTS III de 2018, do Anuário Estatístico da
Região Alentejo 2018, a região Alentejo apresenta um valor de 6,65% 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) é de 19,323
no Baixo Alentejo, superior ao valor da região Alentejo, de 18,487, e muito semelhante ao valor
nacional, de 19,827.
A Produtividade (VAB/emprego) em milhares de euros: por unidade territorial é de 35,876para
Portugal; 35,343 para a região Alentejo e 37,157 para a Sub-região Baixo Alentejo.
O concelho dispõe de 3 zonas industriais (Aljustrel, Messejana e Malha Ferro) e Espaços de
Atividades Económicas (Carregueiro, Rio de Moinhos e Ervidel).
O Centro Municipal de Acolhimento de Microempresas (CMAME) fica localizado no polo
industrial de Aljustrel, sendo destinado preferencialmente a induzir um primeiro impulso à
criação de novas empresas que visem um nível de atividade de escala superior. Dispõe de salas
e pavilhões para incubação de Microempresas industriais e de serviços, bem como uma área de
serviços comuns. O Centro tem como principal objetivo 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. A gestão do CMAME é realizada pelo Gabinete de Desenvolvimento Económico
do município em parceria com a Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo
Sudoeste, através de protocolo.
O FAME - Fundo de Apoio às Microempresas no Concelho de Aljustrel é o resultado de uma
parceria entre a Câmara Municipal, o Banco Espírito Santo e a ADRAL — Agência de
Desenvolvimento Regional do Alentejo. O FAME destina-se ao financiamento em condições
incentivadoras de pequenos projetos de investimento nas áreas da indústria, do comércio, do
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turismo ou dos serviços, visando o apoio a microempresas instaladas no concelho, com
investimento máximo elegível de 45.000,00 Euros. A taxa de apoio será de 85% para criação de
novas empresas e 100% para empresas já instaladas no concelho sobre o investimento
considerado elegível e reveste a forma de um empréstimo com um período de reembolso
mínimo de 3 anos, e um máximo de 6 anos, com o máximo de 1 ano de carência de capital.
A par das infraestruturas económicas o concelho dispõe também de algumas instituições de
promoção económica que interessa distinguir: Centro de Formação Profissional, Associação de
Desenvolvimento Local – ESDIME e a Associação de Beneficiários do Roxo.

Q UADRO 126 – ESTRUTURA

EMPRESARIAL NO CONCELHO DE

A LJUSTREL

PORTUGAL

A LENTEJO

BAIXO ALENTEJO

A LJUSTREL

DENSIDADE DE EMPRESAS (n.º /km2)

13,5

2,7

1,8

2,0

PESSOAL AO SERVIÇO POR EMPRESA (n.º)

3,1

2,4

2,0

2,7

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018 (INE, 2019)

Comparando as três unidades territoriais (região, sub-região e concelho), e com base nos dados
apresentados no
Quadro 126 verifica-se que Aljustrel se destaca por apresentar valores superiores relativamente
à sub-região Baixo Alentejo em termos de “Pessoal ao serviço por empresa (n.º)”. Já em termos
de “Densidade de empresas (n.ª/km2 ), Aljustrel apresenta um valor ligeiramente superior ao
que se verifica para o Baixo Alentejo e inferior ao da região do Alentejo.

5.9.5 Condições de Vida da População
A caracterização da situação atual das condições de vida da população é fundamental para
avaliar o ambiente social económico, nomeadamente o estádio de desenvolvimento da região
em que os projetos vão ser enquadrados. 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;

−

Saúde;

−

Educação;

−

Acessibilidades e Rede Viária.

5.9.5.1 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.
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%.
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As infraestruturas, especialmente as de saneamento básico, são essenciais para que o
desenvolvimento se processe de forma sustentada, sem danos ambientais, o concelho de
Aljustrel não tem carências a assinalar a nível de abastecimento de água, a nível de recolha e
tratamento das águas residuais e da taxa de tratamento de águas residuais em Aljustrel.
No que respeita, o abastecimento de água e saneamento básico a cobertura é total.

5.9.5.2 Saúde
O concelho de Aljustrel não possui qualquer hospital público ou particular, existindo apenas 1
hospital público em Beja para toda a zona região do Baixo Alentejo. O hospital público tem um
total de 215 camas e 1.143 pessoas ao serviço.
Existe um Centro de Saúde que fica situado na sede do concelho. Este centro de s aúde possui 3
extensões de centro de saúde (Messejana, Ervidel e Montes Velhos) distribuídas pelas restantes
freguesias do concelho.
Em relação ao apoio prestado por farmácias, no concelho de Aljustrel, existem 4 farmácias e 1
um posto farmacêutico móvel.

5.9.5.3 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 1.º ciclo de Ensino básico existe em todas as
freguesias, estando o restante ensino concentrado em Aljustrel.
Q UADRO 127 – N.º

ESTABELECIM ENTOS POR GRAU DE ENSINO

TIPOLOGIA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

ESCOLAS (N.º)

J ARDIM-DE-INFÂNCIA (JI)

7

EB1

4

EB2

1

EB3

2

ENSINO SECUNDÁRIO

1

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo 2018 (INE, 2019)

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 supraconcelhia. Existem em todas as freguesias estabelecimentos
escolares de ensino pré-escolar e de ensino básico até ao 1º ciclo.
Os estabelecimentos de ensino superior mais próximos são o Instituto Politécnico de Beja e a
Universidades de Évora e de Faro.
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5.9.5.4 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 Autoestrada do Sul (A2), pelas Estradas Nacionais EN2, EN263, EN261
e EN383, o que torna a sua acessibilidade fácil em todas as direções.

FIGURA 121 – REDE

VIÁRIA EXISTENTE NO CONCELHO DE

A LJUSTREL

Aljustrel encontra-se a 36 km do aeroporto de Beja e tem ligação ferroviária direta 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 coletivos rodoviários, que garantem a
ligação entre os vários aglomerados do concelho de Aljustrel e com os municípios vizinhos.

5.9.6 Dados ALMINA
Inserida numa região onde a taxa de desemprego tem uma expressão significativa, nos últimos
anos a ALMINA tem apresentado um crescimento relativamente à criação de postos de trabalho
diretos e indiretos.
No final do dezembro de 2019, trabalhavam nas instalações da ALMINA cerca de 326
colaboradores.
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O gráfico abaixo evidencia que 57% dos trabalhadores diretos são provenientes do concelho de
Aljustrel, 29% de concelhos limítrofes e 14% do resto do país. Verifica-se assim que a empresa
tem cooperado para a dinamização do emprego e da economia local, dando um forte contributo
no combate à desertificação do interior do país.

Proveniência

Concelho Aljustrel
14%
Concelhos limitrofes
29%

FIGURA 122 – PROVENIÊNCIA

Resto do país

57%

DOS COLABORADORES DA

ALMINA

Relativamente à faixa etária verifica-se que a maioria dos colaboradores tem idades entre os 3050 anos, com uma média de 36 anos de idade.

Faixa etária
>50 anos

30-50 anos

<30 anos
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FIGURA 123 – FAIXA
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ALMINA

No quadro abaixo apresenta-se o nível de qualificações por grau de ensino, no país, região e em
Aljustrel.
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QUADRO 128 – POPULAÇÃO

RESIDENTE COM

15 E MAIS ANOS POR NÍVEL
CENSOS (%)

DE ESCOLARIDADE COMPLETO

MAIS ELEVADO SEGUNDO OS
REGIÕES

ENSINO BÁSICO

ENSINO SECUNDÁRIO

ENSINO SUPERIOR

Portugal

59,1

15,7

13,8

Alentejo

58,8

14,8

10,2

Baixo Alentejo

58,7

13,7

9,7

Aljustrel

62,9

12,4

8,0

ALMINA

37,31%

34,03%

28,66%

Fonte: PORDATA

De acordo com os dados do quadro pode-se constatar que, os colaboradores da ALMINA
apresentam um nível de qualificações acima da média do concelho, região e do país.
O desenvolvimento da comunidade onde a ALMINA está inserida tem sido uma preocupação da
empresa, que se manifesta de diversas formas: investimento em infraestruturas que colmatam
as necessidades latentes, patrocínios e apoios, os quais são consubstanciados em donativos a
entidades do Concelho nas mais variadas vertentes. No Quadro 6 do capítulo 1.8- “Envolvimento
da ALMINA com a comunidade e partes interessadas”, apresentam-se os protocolos com as
entidades da comunidade e partes interessadas.

5.9.7 Economia Circular
O Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC) foi aprovado na Resolução do Conselho de
Ministros (RCM) n.º 190-A/2017, de 11 de dezembro.
A economia circular é um conceito estratégico que assenta na prevenção, redução, reutilização,
recuperação e reciclagem de materiais e energia.
Em 2030 prevê-se que a população do planeta aumente para os 8,5 mil milhões de pessoas. A
revolução industrial permitiu o aumento do PIB aumentando as condições de vida e crescimento
populacional e desta forma diminuindo o número de pessoas em pobreza extrema.
No entanto, a economia é atualmente desenvolvida de forma linear:

FIGURA 124 – PRINCÍPIOS

DA ECONOMIA ATUAL

A economia circular pretende acabar com este paradigma, passando a um desenvolvimento
circular em que os recursos são processados e transformados, para que após a sua utilização
possam ser reciclados e novamente utilizados para diferentes ou os mesmos propósitos.
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FIGURA 125 – PRINCÍPIOS

DA ECONOMIA CIRCULAR

Ao ritmo que estamos atualmente estima-se que, em 2050, sejam necessários três planetas para
sustentar a nossa necessidade de recursos.

5.9.7.1 A trajetória portuguesa
Portugal é considerada uma economia tendencialmente cumulativa em materiais, uma vez que
extrai e importa mais matérias-primas, do que aquelas que exporta. Segundo a RCM n.º 190A/2017, de 11 de dezembro, em 10 anos, Portugal melhorou 23%, a União Europeia melhorou
30%, ao passo que Espanha melhorou em 134%.
São apresentados de seguida dados retirados da RCM n.º 190-A/2017, de 11 de dezembro
relativos a Portugal:
−

“Em 2015, os minerais não metálicos (p. ex. areia) foram 73% de 145 milhões de
toneladas de materiais extraídos em Portugal.

−

Em termos de eficiência no uso da água, apenas 65% do que é capturado é efetivamente
utilizado, e a reutilização é, ainda, residual quando comparada com outros EstadosMembros.

−

Na energia, e apesar de uma aposta em fontes renováveis, com alívio da dependência
energética do exterior, o país ainda produz e move-se essencialmente com base em
combustíveis fósseis importados.

−

Nas emissões de GEE (Gases com Efeito de Estufa), desde 2005 que as mesmas têm
decaído, na esteira de melhores tecnologias de prevenção e controlo, de combustíveis
e produção de energia menos poluente e de melhorias na eficiência energética dos
processos - a tendência de 2015, no entanto, é para nova subida, fruto do crescimento
económico e do uso de carvão para produção de energia elétrica.

−

Também a produção de resíduos setoriais decresceu nos últimos 5 anos (35%), em
alinhamento com o decréscimo na produção e consumo.”

Para uma mudança eficaz é necessário incentivar as empresas que se sintam mais prejudicadas,
planeando estratégias que asseguram a sustentabilidade das mesmas.
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A quadro seguinte exemplifica as estratégias de economia circular.
QUADRO 129 – ESTRATÉGIA S

PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO INTELIGENTE

Recusar (Ex:
digitalizar)

Tornar o produto redundante, abandonando a sua função ou
oferecendo a mesma função com um produto radicalmente
diferente

Repensar

Tornar o uso do produto mais intensivo (através da partilha ou
produtos multifuncionais)

Reduzir

Aumentar a eficiência na produção ou utilização, consumindo
menos recursos e materiais naturais

Reutilizar

Reutilização por outro consumidor ou utilizador do produto
descartado que ainda está em boas condições e pode cumprir
a sua função original

Reparar

Reparação e manutenção de um produto com defeito, de
modo a poder ser utilizado na sua função original

PROLONGAR A VIDA ÚTIL DE
PRODUTOS E DOS SEUS COMPONENTES

A PLICAÇÕES ÚTEIS DE MATERIAIS

DA ECONOMIA CIRCULAR

Recondicionar

Restaurar um produto antigo e atualizá-lo

Remanufactura

Utilizar partes/componentes do produto descartado num novo
produto, com diferente função

Realocar

Utilizar o produto descartado (ou partes/componentes de)
num novo produto, com diferente função

Reciclar

Processar materiais para obter o mesmo material com a
mesma qualidade ou inferior

Valorizar

Recuperação de energia de materiais

5.9.7.2 Vantagens da Economia Circular
As vantagens deste modelo económico prendem-se essencialmente com a redução significativa
de GEE, através da redução de consumo de recursos e resíduos gerados, e redução de pressão
sobre os habitats.
Além das vantagens associadas à redução do consumo de recursos e de resíduos existem
também vantagens associadas à geração de emprego nas diversas etapas da Economia Circular,
como é o caso do setor da reciclagem ou design de produtos. Na Europa, estima-se que a
economia circular possa criar mais de 170.000 empregos diretos até 2035 e o aumento da
produtividade dos recursos em 30% pode gerar entre 1 e 3 milhões de postos de trabalho
adicionais até 2030.

5.9.7.3 Níveis de ação
No âmbito do Plano de Ação para a Economia Circular foram considerados três níveis de ação:
1. Ações Macro: Ações de âmbito estrutural, que produzem efeitos transversais e
sistémicos que potenciam a apropriação de princípios da economia circular pela
sociedade;
2. Ações Meso (Setoriais): ações ou iniciativas definidas e assumidas pelo conjunto de
intervenientes na cadeia de valor de setores relevantes para o aumento da
produtividade e utilização eficiente de recursos do país, capturando benefícios
económicos, sociais e ambientais;
3. Ações Micro (ou regionais/locais): ações ou iniciativas definidas e assumidas pelo
conjunto de agentes governativos, económicos e sociais, regionais e/ou locais, que
incorporam o perfil económico local e valorizam na abordagem aos desafios locais.
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A transição para uma economia circular não se prende exclusivamente neste plano. Outros
instrumentos como a agricultura biológica, roteiro de baixo carbono, SIMPLEX, entre outros
promovem esta mudança inevitavelmente necessária para uma economia sustentável.
É necessário que cada setor desenvolva a sua própria transição.

5.9.7.4 Economia circular na indústria mineira
Na indústria mineira a economia circular prende-se essencialmente com a conhecida política
dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) e os consumos de recursos tais como o gasóleo e a energia
elétrica.
Durante o processo de exploração, processamento e utilização dos recursos minerais, a Redução
traduz-se em:
1. Exploração eficiente de recursos por mecanização, automação e otimização de
explorações;
2. Reduzir a taxa de diluição de mineração e a taxa de perda de minério, e aumentar a taxa
de recuperação de processamento mineral e fundição para melhorar a recuperação
total de recursos;
3. Ampliar o benefício abrangente do desenvolvimento de recursos, reduzindo as emissões
de vários poluentes, como os rejeitados e as águas residuais das minas.
Quanto à reutilização, as principais fontes de águas residuais de minas são as águas residuais
industriais geradas no tratamento das águas geradas na exploração subterrânea e no
tratamento do minério na lavaria, geralmente na Estação de Tratamento das Águas da Mina e
Lavaria (ETAML). Existem métodos físicos, químicos e biológicos no tratamento de efluentes. O
princípio de cada método é separar as substâncias nocivas ou transformá-las em substâncias
inofensivas. Neste âmbito é de salientar que a ALMINA privilegia a reutilização de 100% da água
residual industrial, evitando sempre que possível a descarga de efluente industrial tratado para
o ambiente, situação que ocorreu no período de julho de 2014 a meados de dezembro de 2019.
Por outro lado, os resíduos e os rejeitados gerados pela exploração mineira podem ser
recuperados ou reutilizados. O uso de rejeitados para produção de materiais de construção é
agora uma opção. Os rejeitados das minas são hoje em dia utilizados na produção de materiais
de construção como é o caso do cimento, cerâmica, vidro, entre outros. Produzir novas
substâncias, principalmente materiais de construção, usando resíduos como matéria -prima
constitui uma boa prática que se encaixa no princípio da reutilização. Os rejeitados podem ainda
ser utilizados como fertilizantes agrícolas, para recuperação de áreas mineiras ou estivagem,
construção de estradas, etc.
No âmbito da reciclagem, é possível verificar no descritor dos “Resíduos” do presente EIA como
são tratados os resíduos e aqueles que são encaminhados para reciclagem ou as formas
adotadas pela ALMINA para valorização dos mesmos.
Apresenta-se de seguida um quadro que apresenta alguns exemplos de como a economia
circular se pode relacionar com a indústria mineira.
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QUADRO 130 – EXEMPLO

DE MEDIDAS QUE PROMOVEM A PERSECUÇÃ O DOS EIXOS ESTRATÉGIC OS DA
ECONOMIA CIRCULAR

DESCRIÇÃO

EXEMPLOS

Manter o material existente com qualidade para
múltiplos ciclos de uso - reciclagem de uso

Reciclagem dos resíduos lubrificantes.

Formas alternativas de uso, utilização para
recuperação de outras áreas

Uso de rejeitados para aterro e para enchimento de
galerias subterrâneas

Tornar material existente em novos produtos

Recuperação de metais a partir de rochas e rejeitados
e reutilização como aditivo para o solo ou para
construção de estradas.

Recursos

Utilizar recursos alternativos considerados “verdes”
para produção de materiais.

Guardar produtos usados que poderão ser utilizados
para reciclagem noutros locais

Guardar pneus usados para posterior utilização da
borracha noutros locais; apoiar projetos de recolha de
garrafas, rolhas, entre outros.

Energia elétrica

Promover a redução de GEE através da utilização de
energias renováveis para consumo.

Consumo de gasóleo

Implementar medidas que promovam a redução do
consumo de gasóleo.

5.10 Qualidade do Ar
5.10.1 Introdução
O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacte na qualidade do ar local resultante de
todas as atividades desenvolvidas à superfície (principalmente Unidade Lavaria e Britagem de
Superfície) e ainda o efeito da Britagem e Extração a partir do subterrâneo, em todo o complexo
industrial da ALMINA, considerando as características de funcionamento atuais e as futuras
condições de exploração da instalação. O estudo abrange também os seguintes projetos a
executar:
−

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” – 3ª fase;

−

Alteamento da barragem de água industrial (BAI).

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto foi realizada através da avaliação dos níveis
de concentração dos principais poluentes atmosféricos associados ao funcionamento da
ALMINA, tendo em consideração os dados obtidos na monitorização realizada pela CCDRAlentejo, entre 29 de setembro de 2015 e 11 de outubro de 2016, no Parque de Exposições e
Feiras de Aljustrel. Nesta fase foi igualmente efetuada uma caracterização da topografia e das
condições meteorológicas típicas locais, com influência ao nível da dispersão de poluentes
atmosféricos.
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A avaliação de impactes foi efetuada com recurso a um modelo de dispersão de poluentes
atmosféricos, recomendado pela USEPA7 , para um ano meteorológico completo validado face à
Normal Climatológica da região e, teve em consideração as emissões geradas, nas condições
previstas de exploração da unidade, ao nível das partículas com diâmetro inferior a 10 µm e a
2,5 µm (PM10 e PM2,5 ) e do chumbo (Pb). Importa referir que ao nível do chumbo, apenas foi
possível contemplar o impacte decorrente do tráfego rodoviário associado à ALMINA, uma vez
que não existem fatores de emissão de referência para as restantes atividades desenvolvidas na
unidade, nomeadamente extração, transferência, manuseamento e processamento de material.
Por este motivo, considerou-se que não se justificava a inclusão de outros metais na avaliação,
uma vez que os resultados seriam bastante idênticos entre os mesmos, devido à contribuição
residual do tráfego rodoviário para os valores de concentração de metais em ar ambiente.
Os valores obtidos foram comparados com os valores limite estipulados, para proteção da saúde
humana, no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro de 2010, na sua redação atual, para
avaliação do impacte do projeto. Para além desta comparação, foi também efetuado o
enquadramento dos valores estimados face aos limiares inferior e superior de avaliação (LIA e
LSA), definidos no Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual, de forma a definir o plano de
monitorização de qualidade do ar adequado à situação em análise.

5.10.2 Legislação Aplicável
Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos
específicos, o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, alterado e republicado pelo DecretoLei nº 47/2017, de 10 de maio, podendo ainda ser complementada por valores guia (guideline
values) da Organização Mundial de Saúde (OMS).
O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual, estabelece o regime de
avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes
objetivos:
−

−
−

Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido
de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5),
chumbo, benzeno e monóxido de carbono;
Definir os limiares de informação e alerta para o ozono;
Definir os Limiares Inferiores de Avaliação (LIA) e Limiares Superiores de Avaliação (LSA);

Relativamente aos limiares inferiores e superiores de avaliação, os regimes de avaliação da
qualidade do ar ambiente, para os poluentes atmosféricos, têm em consideração os seguintes
critérios:

7

AERMOD View, Versão 6.8.3, Gaussian Plume Air Dispersion Model, software desenvolvido pela USEPA e adaptado e

comercializado pela Lakes Environmental (Canadá).
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−

Nas zonas e aglomerações em que os níveis de um poluente excedam os respetivos
limiares superiores de avaliação fixados na legislação, são efetuadas medições fixas que
podem ser complementadas por técnicas de modelação e ou medições indicativas;

−

Nas zonas e aglomerações com níveis de poluentes situados entre o limiar superior de
avaliação e o limiar inferior de avaliação pode ser efetuada a combinação de medições
fixas e de técnicas de modelação e ou medições indicativas para avaliar qualidade do ar
ambiente;
Nas zonas e aglomerações onde os níveis de poluentes forem inferiores ao limiar inferior
de avaliação podem ser usadas técnicas de modelação e ou de estimativa objetiva para
avaliar a qualidade do ar ambiente.

−

No Quadro 131 são apresentados os valores limite em ar ambiente para os poluentes PM10,
PM2,5 e Pb, presentes no Anexo XII do Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual.
Na Quadro 132 são apresentados os limiares inferiores (LIA) e superiores (LSA) de avaliação para
os poluentes em estudo (PM10 , PM2,5 e Pb).
QUADRO 131 – RESUMO
REFERÊNCIA

DOS VALORES LIMITE CONSIDERA DOS PARA OS POLUENTES

PARÂMETRO

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

V ALOR L IMITE

Valor limite diário para proteção da
saúde humana

Diário

50 g/m3 (1)

Valor limite anual para proteção da
saúde humana

Anual

40 g/m3

PM2,5

Valor limite anual para proteção da
saúde humana

Anual

25 g/m3

Pb

Valor limite anual para proteção da
saúde humana

Anual

0,5 g/m3

PM10
Decreto-Lei n.º
102/2010, na sua
atual redação

PM10 , PM2,5 E PB

(1) A não exceder mais de 35 dias por ano civil.

QUADRO 132 –RESUMO

DOS LIMIARES INFERIORES E SUPERIORES PARA OS POLUENTES

PM10 , PM2,5 E

PB
REFERÊNCIA

Decreto-Lei n.º
102/2010, na sua atual
redação

(1)
(2)
(3)

PERÍODO

LIA (1)

LSA (2)

Diário

25 g/m3 (3)

35 g/m3 (3)

Anual

20 g/m3

28 g/m3

PM2,5

Anual

12 g/m3

17 g/m3

Pb

Anual

0,25 g/m3

0,35 g/m3

PARÂMETRO
PM10

LIA – Limite Inferior Avaliação.
LSA – Limite Superior Avaliação.
A não exceder mais de 35 dias por ano civil.

5.10.3 Metodologia
O estudo de qualidade do ar efetuado teve como objetivo avaliar os níveis de poluentes
atmosféricos, tendo em conta as atividades desenvolvidas à superfície em todo o complexo
industrial da ALMINA, considerando as características de funcionamento atuais e as futuras
condições de exploração da instalação.
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As alterações abrangem também os seguintes projetos a executar:
−
−

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” – 3ª fase;
Alteamento da barragem de água industrial (BAI).

Tendo em conta os parâmetros definidos no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, a
escolha dos poluentes a avaliar no âmbito deste estudo teve em consideração os parâmetros
mais representativos da qualidade do ar da situação em causa. Atendendo a que a ALMINA
extrai e processa minérios de Cobre (Cu), Zinco (Zn) e Chumbo (Pb), no âmbito deste estudo
foram considerados os parâmetros: PM10 , PM2,5 e Pb.
Relativamente ao cobre e zinco, estes parâmetros não são enquadrados na legislação
Portuguesa, no entanto deverão ser considerados no Programa de Monitorização e os
respetivos valores analisados de acordo com os valores de referência do Ontario’s Ambient Air
Quality Criteria (OAAQC).
De acordo com os projetos identificados, salienta-se que o alteamento da instalação de resíduos
“BE-BAC” e o alteamento da barragem de água industrial (BAI), não promovem impactes na
qualidade do ar durante a fase de exploração, apenas geram impactes temporários durante a
fase de construção. Assim, na fase de exploração estes projetos não foram considerados, tendo
sido apenas considerada toda a atividade referente à área industrial da ALMINA.
A metodologia seguida na avaliação da qualidade do ar local contemplou a realização das
seguintes tarefas:
−

8

Caracterização do ambiente afetado pelo projeto;
o Caracterização das condições meteorológicas na envolvente da área em estudo,
com base num ano de dados meteorológicos horários estimados pelo TAPM
(modelo mesometeorológico), validado face à Normal Climatológica de
Alvalade do Sado (1971-2000);
o Caracterização topográfica do local, com recurso a uma base de dados
internacional;
o Caracterização da qualidade do ar local, tendo por base as medições de PM10 e
PM2,5 efetuadas na estação móvel da CCDR-Alentejo, no Parque de Exposições e
Ferias de Aljustrel, durante o período de 29 de setembro de 2015 a 11 de
outubro de 20168 . Os valores medidos foram comparados com os valores limite
definidos na legislação para proteção da saúde humana;
o Análise dos valores de concentração de PM10 e PM2,5 registados nas estações de
monitorização da qualidade do ar de fundo de Terena e Cerro, estações rurais
de fundo, representativas do local em estudo, nos últimos anos com dados
disponíveis (2012-2018), para determinação dos respetivos valores de fundo;
o Inventariação das principais fontes emissoras existentes, e relevantes, na zona
de implantação da ALMINA;

O chumbo (Pb) não estava incluído na monitorização efetuada pela CCDR-Alentejo, entre 29 de setembro de 2015 a 11 de outubro

de 2016.
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−

o Identificação e caracterização dos recetores sensíveis existentes na área em
estudo.
Avaliação de impactes na fase de construção;
Dado o carácter temporário das atividades de construção foi efetuada uma avaliação
qualitativa dos impactes na qualidade do ar, apresentando-se a relação entre as
atividades previstas desenvolver e os principais poluentes associados, tendo em conta
os projetos em análise no presente estudo. Nesta fase apenas foram considerados os
projetos suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar durante a fase de construção.

−

Avaliação de impacte na fase de exploração da ALMINA.
o Identificação das atividades com impactes na qualidade do ar decorrentes do
seu respetivo funcionamento. As atividades que se desenvolvem na área
industrial da Lavaria (principalmente na Unidade Lavaria e Britagem de
Superfície) são as que têm relevo nesta fase;
o Quantificação das emissões dos poluentes considerados relevantes associados
ao funcionamento da instalação;
o Modelação da dispersão atmosférica dos poluentes inventariados, para um ano
meteorológico completo (2017), validado face à Normal Climatológica de
Alvalade do Sado (1971-2000);
o Comparação dos resultados obtidos com os valores limite de qualidade do ar e
limiares inferiores e superiores de avaliação dos poluentes PM10 , PM2,5 e Pb
definidos na legislação nacional.

5.10.3.1 Âmbito geográfico do estudo
A ALMINA localiza-se em Aljustrel, sendo a envolvente próxima à instalação constituída
maioritariamente por zonas habitacionais, mas também por zonas industriais/comerciais,
embora com uma dimensão menor. A área definida para aplicação do modelo (Figura 126 ) foi
desenhada tendo em conta os seguintes critérios:
−

Posicionamento da instalação em zona central do domínio em estudo;

−

Topografia da envolvente;

−

Localização de recetores sensíveis.
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FIGURA 126 – ENQUADRAMENTO

ESPACIAL E TOPOGRÁFIC O DA ÁREA DE ESTUDO

A grelha de recetores aplicada ao domínio de estudo foi do tipo retangular uniforme, com
espaçamento regular de 250 m. Para além da grelha de recetores, descrita anteriormente, foram
também considerados 9 recetores sensíveis na envolvente da ALMINA.
Os Quadro 133 e Quadro 134 apresentam, respetivamente, as características do domínio de
estudo e as características dos recetores sensíveis.
Q UADRO 133 – CARACTERÍSTICA S

DO DOMÍNIO EM ESTUDO

PARÂMETROS

ESCALA L OCAL

Coordenadas Canto Sudoeste

Este (x) 568987

(UTM Datum WGS84 – Fuso 29)

Norte (Y) 4187989

Extensão máxima a Este (m)

8000

Extensão máxima a Norte (m)

8000

Área (km2)

64

Espaçamento da Malha Cartesiana (m)

250

Número de recetores (células)

1089
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Q UADRO 134 – CARACTERÍSTICA S

DOS RECETORES SENSÍVEIS

(DATUM WGS – FUSO 29)

DISTÂNCIA L OCAL ESTUDO
(m)

1 – EB1/JI de Eucaliptos

573272,27;4191941,28

289,7

2 – EB1/JI da Avenida

573593,36;4192591,12

858,3

3 – Escola secundária de Aljustrel

573998,99;4192935,05

1291,9

4 – Instituto Clínico de Aljustrel

573843,47;4192788,78

1171,9

5 – Escola Dr. Manuel Brito Camacho

573795,31;4192981,60

1281,2

6 – Centro de Saúde Aljustrel

573893,16;4192939,95

1319,7

7 – EB1/JI de Rio de Moinhos

569583,92;4194673,02

4493,3

8 – Aljustrel (localidade)

573425,63;4192484,61

659,0

9 – Rio de Moinhos (localidade)

569351,38;4194635,44

4342,3

COORDENADAS (X,Y )

RECETOR SENSÍVEL

A LTURA RECETOR
SENSÍVEL (m)

1,8

A Figura 127 apresenta a grelha de recetores aplicada para avaliação das concentrações de
poluentes ao nível do solo e a respetiva localização dos recetores sensíveis considerados no
estudo.

FIGURA 127 – GRELHA

DE RECETORES DA ÁREA DE ESTUDO E RECETORES SENSÍVEIS
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5.10.3.2 Obstáculos e Topografia
A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos e as
emissões/condições de emissão, fatores determinantes no que diz respeito aos níveis de
qualidade do ar estimados por modelação.
O ficheiro de base topográfica utilizado na simulação local foi criado a partir do modelo digital
do terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e NASA.
Os obstáculos de volumetria significativa (edifícios) podem perturbar o escoamento
atmosférico, condicionando a dispersão dos poluentes atmosféricos. Assim, os edifícios
pertencentes à ALMINA foram introduzidos no modelo, tendo como base as especificações
volumétricas fornecidas pelo proponente.

5.10.3.3 Meteorologia
O modelo de dispersão utilizado exige a incorporação de dados meteorológicos horários de
vários parâmetros relativos à superfície e estrutura vertical da atmosfera para o período de
simulação considerado, que vão influenciar a dispersão dos poluentes e, consequentemente, as
concentrações estimadas no recetor.
Desta forma é fundamental o uso de informação de elevada representatividade temporal. A
representatividade temporal pressupõe que a informação meteorológica inclua as variações
sazonais existentes, pelo que deve modelar-se um ano meteorológico completo e em base
horária (para que se tenha em linha de conta o efeito de variações intradiárias) e que as
condições meteorológicas registadas nesse ano sejam representativas do clima local. O clima de
um local é dado pela análise de um período longo de dados, como a Normal Climatológica de
uma região. Se os dados usados no modelo estiverem enquadrados no registado na Normal
Climatológica pode considerar-se que o ano meteorológico é válido para a avaliação do impacte
de um projeto.
Os dados meteorológicos necessários foram obtidos através do modelo mesometeorológico
TAPM, que estima e adequa todos os parâmetros meteorológicos necessários às simulações da
qualidade do ar para o ponto central do domínio definido, com base no forçamento sinóptico,
para o ano de 2017, fornecido pelo Australian Bureau of Meteorology Global Analysis and
Prediction (GASP).
Para melhorar o desempenho do modelo, sempre que existem estações dentro do domínio de
estudo, as observações registadas nessas estações são incorporadas na simulação por uma
técnica conhecida por Data Assimilation. Assim, na modelação mesometeorológica, foram
integrados os dados meteorológicos das estações de Albufeira do Roxo, Aljustrel, Castro Verde,
Panóias e Santa Vitória, dos anos 2015 a 2018, disponíveis no Sistema Nacional de Informação
de Recursos Hídricos (SNIRH).
De forma a validar a adequação do ano meteorológico utilizado ao clima da região em estudo,
os dados estimados pelo modelo TAPM foram comparados com os dados da Normal
Climatológica (NC) de Alvalade do Sado (1971-2000), disponibilizados pelo IPMA (Instituto
Português do Mar e Atmosfera). Verificou-se, desta forma, que os dados mais adequados à
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Normal Climatológica representativa do local em estudo foram os de 2017, com dados de
direção e velocidade do vento de Panóias.
Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica das médias
horárias dos diferentes parâmetros meteorológicos considerados (temperatura, humidade
relativa, velocidade do vento e direção do vento). A Rosa de Ventos apresentada encontra-se
dividida em 8 classes distintas. Os valores de direção do vento expressos em graus foram
traduzidos nos diferentes setores de direção através das correspondências apresentadas na
Quadro 135. A classe de ventos calmos (< 1,0 km∙h-1 ) é apresentada de forma independente da
direção do vento.
QUADRO 135 – INFORMAÇÃO

DAS CORRESP ONDÊNCIA S DOS VALORES EM GRAUS COM OS DIFERENTES

SETORES DE DIREÇÃO DO VENTO, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA ROSA -DOS-V ENTOS
SETORES DE DIREÇÃO DO
V ENTO

GAMA DE V ALORES (GRAUS)

SETORES DE DIREÇÃO DO
V ENTO

GAMA DE V ALORES (GRAUS)

Norte (N)

338 - 22

Sul (S)

158 - 202

Nordeste (NE)

23 - 67

Sudoeste (SO)

203 – 247

Este (E)

68 - 112

Oeste (O)

248 – 292

Sudeste (SE)

113- 157

Noroeste (NO)

293 - 337

5.10.3.4 Fontes emissoras
No presente estudo foram consideradas as emissões de PM10 , PM2,5 e Pb associadas às fontes
emissoras das instalações da ALMINA, tendo em conta as características de funcionamento
atuais e futuras da exploração.
Das atividades previstas desenvolver na instalação, apenas as da área industrial da Lavaria são
suscetíveis de promover emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de exploração.
Os restantes projetos, alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e alteamento da BAI,
apenas geram emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de construção.
Foram ainda consideradas as emissões do tráfego rodoviário das principais vias de acesso à
ALMINA (via 2, via 3, via 5.1, via 5.2, via 12 a via 17) e das vias internas de circulação da ALMINA
(via 1 e via 4), de acordo com as projeções comerciais para 2020, facultadas pelo proponente.
Para além das emissões do tráfego rodoviário exclusivo do funcionamento da ALMINA, foram
também consideradas as emissões associadas ao tráfego externo das vias existentes no domínio
em estudo, tendo por base os dados de tráfego usados na elaboração dos mapas de ruído de
Aljustrel9 , relativos a 2012, facultados pela Câmara Municipal de Aljustrel. Considerou-se que
estes dados de tráfego continuam a ser representativos do tráfego atual. Perante a
impossibilidade de se determinar com exatidão o peso do tráfego da ALMINA nos dados
disponibilizados pela Câmara Municipal, numa atitude conservativa, optou-se por se adicionar
as projeções de tráfego da ALMINA, para 2020, aos dados de tráfego já existentes.

9

Mapas de ruído do concelho de Aljustrel (2012). Atualização para os novos indicadores de ruído – Lden e Ln. Relatório nº MR.1944/12NP. Elaborado por ECO14 – Serviços e consultadoria ambiental, Lda..

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 328 de 620
Junho 2020

As emissões das PM10 e PM2,5 foram contempladas tanto ao nível das atividades desenvolvidas
na área industrial da Lavaria, como ao nível do tráfego rodoviário (externo e exclusivo da
ALMINA). Por outro lado, a emissão do Pb apenas foi contemplada em termos de tráfego
rodoviário (externo e exclusivo da ALMINA), devido à inexistência de fatores de emissão
específicos para as atividades desenvolvidas no Complexo industrial da ALMINA.
Para além das emissões associadas ao funcionamento da ALMINA e do tráfego rodoviário
(externo e exclusivo da ALMINA) foram também consideradas as emissões de PM10 associadas
a outras unidades industriais existentes na área em estudo, como a Orica Mining Services
Portugal, S.A..
Foi ainda considerado um valor de fundo, representativo do local em estudo, determinado a
partir da média dos valores horários registados, entre 2012 e 2018, nas estações rurais de fundo
de Terena e Cerro. Assim, para as PM10 e PM2,5 foram considerados os valores de fundo de 17,4
µg·m3 e 9,0 µg·m3 , respetivamente. Para o Pb não foi possível efetuar a caracterização em
termos de concentrações medidas em ar ambiente, uma vez que este poluente não é medido
nas estações de Terena e de Cerro.
A Figura 128 apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas no estudo,
nomeadamente as associadas ao Complexo industrial da ALMINA, ao tráfego rodoviário gerado
com a operação da ALMINA e fontes externas, tal como o tráfego rodoviário e o funcionamento
da ORICA. A Figura 129 apresenta, em detalhe, as fontes emissoras associadas às atividades de
transporte, manuseamento e processamento do material (stockpiles, tapetes transportadores,
britagem e crivagem), desenvolvidas na área industrial da ALMINA.
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FIGURA 128 – ENQUADRAMENTO ESPACIAL DAS PRINCIPAIS FONTES EMISSORAS INSERIDAS NO
ALMINA, TRÁFEGO RODOVIÁRIO (EXTERNO E ALMINA) E FONTES ORICA
(EXTERNA AO PROJETO))

DOMÍNIO (ÁREA INDUSTRIAL
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FIGURA 129 – ENQUADRAMENTO

ESPACIAL DAS FONTES EMISSORA S ASSOCIADAS AOS PROCESSOS DE

TRANSPORTE, MANUSEAMENTO E PROCESSAM ENTO DO MATERIAL EXTRAÍDO DA ÁREA INDUSTRIAL DA

ALMINA

5.10.3.5 Atividades Extração, Transporte, Manuseamento,
Transferência e Processamento Material
De seguida apresenta-se a metodologia considerada para a determinação das emis sões
associadas às diversas atividades desenvolvidas na ALMINA ao nível dos processos de extração,
transporte, manuseamento, transferência e processamento de material.
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Tendo em consideração a tipologia das atividades consideradas e os dados disponíveis em
documentos de referência 10,11 as PM10 e as PM2,5 correspondem aos poluentes com maior relevo,
não existindo informação disponível para o poluente Pb.
A extração de minério dos jazigos de Feitais e Moinho envolve as seguintes operações, de acordo
com a Licença Ambiental (LA) nº 63/0.1/2015:
a) Desenvolvimento de galerias de acesso à zona mineralizada;
b) Preparação e desmonte das câmaras recorrendo a furação e utilização de explosivo;
c) Remoção do minério até à instalação de britagem;
d) Transporte do minério até à superfície usando tapetes transportadores.
O processo de extração do minério, desenvolvido no subterrâneo (jazigos de Feitais e Moinho),
gera emissões de poluentes atmosféricos, com destaque para as PM10 , associadas à furação e à
utilização de explosivos, bem como ao funcionamento dos equipamentos de apoio. Neste
processo não foi possível considerar as emissões de PM2,5 , tendo em conta que não existe um
fator de emissão disponível e dado que as PM10 correspondem à fração de material particulado
com maior relevo nesta fase.
As emissões inerentes à atividade de desmonte foram determinadas considerando a capacidade
de extração de 7 milhões de toneladas por ano e seguindo o procedimento estabelecido no
capítulo 11.19.2: Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing, do AP42 da EPA
(Environmental Protection Agency) 12 . Foi considerado o fator de emissão de PM10 que se
encontra na Tabela 11.19.2-1 do referido documento, para a atividade wet drilling –
unfragmented stone.
O material extraído sofre ainda uma britagem primária no subterrâneo. Para a contabilização
das emissões de PM10 provenientes desta atividade recorreu-se à metodologia definida no
capítulo 11.24 do AP42 da EPA13 , tendo sido considerada uma média dos fatores de emissão de
PM10 presentes na Tabela 11-24-1 do documento mencionado, para a atividade primary
crushing, para low-moisture e hight-moisture.
Uma vez que as atividades descritas anteriormente (desmonte e britagem primária) sã o
desenvolvidas no interior das minas de Feitais e de Moinho (subterrâneo/saídas de ar), as
emissões de PM10 que chegam à superfície são residuais, tendo sido contabilizadas apenas 5%
das emissões totais calculadas. Considerou-se também que os 5% assumidos permitem ainda
colmatar as lacunas de informação existentes ao nível das emissões associadas à utilização dos
explosivos e ao funcionamento dos equipamentos de apoio.
Ao chegar à superfície, através de tapetes transportadores, o minério é depositado no stockpile
1, ou enviado diretamente para a britagem fina. Quando o material é previamente armazenado
no stockpile 1, é depois removido com auxílio de pás carregadoras para um tapete transportador
que faz a ligação à estação de britagem fina.

10

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, agosto 2004.

11

Contactou-se a APA e CCDR com o intuito de saber se tinham conhecimento sobre metodologias de cálculo/fatores de emissão de
metais associados aos processos de extração, transporte, manuseamento, transferência e processamento de material, mas estas
entidades também não tinham qualquer informação sobre estes poluentes.
12

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, agosto 2004, Chapter 11: Mineral Produts Industry.

13

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, agosto 2004, Chapter 11: Mineral Produts Industry.
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Para a contabilização das emissões associadas ao armazenamento de minério, no stockpile 1,
consideraram-se as seguintes atividades: descarga, manuseamento e transferência e
funcionamento das máquinas não rodoviárias (pás carregadoras). Ao nível das PM2,5 apenas foi
possível contabilizar as emissões provenientes das atividades de descarga e funcionamento das
máquinas não rodoviárias, uma vez que para as atividades de manuseamento e transferência de
material não existe fator de emissão definido.
As emissões associadas à atividade de descarga foram determinadas de acordo com o
procedimento estabelecido no capítulo 13.2.4: Aggregate Handling And Storage Piles, do AP42
da EPA 14 , tendo sido estabelecido o fator de emissão de PM10 e de PM2,5 de acordo com a
equação 1.
𝑈 1,3
)
2,2
𝐸 = 𝑘 ∗ (0,0016) ∗
𝑀 1,4
( )
2
(

(𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1)

Sendo,
E – Fator de emissão (kg PM10 ∙Mg material transferido-1 )
k – Multiplicador de acordo com o tamanho da partícula (0,35 para PM10 e 0,053 para as PM2,5 )
U – Velocidade média do vento (m∙s -1 ) (2,33 para o ano de simulação)
M – Teor de humidade (%) (2,1% de acordo com a Tabela 13.2.4-1 do documento de referência)

Relativamente ao processo de manuseamento e transferência, o procedimento de cálculo das
emissões teve por base o capítulo 11.24, do AP42 da EPA15 , tendo sido considerada uma média
dos fatores de emissão de PM10 presentes na Tabela 11.24-1 do documento mencionado, para
a atividade material handling and transfer – all minerals except bauxite, para low-moisture e
high-moisture. Para esta atividade foram consideradas as emissões de PM10 , uma vez que não
existe fator de emissão disponível para as PM2,5 .
As emissões de PM10 e PM2,5 determinadas para as pás carregadoras (máquinas não rodoviárias)
foram estabelecidas de acordo com a metodologia definida no EMEP/CORINAIR (Atmospheric
Emission Inventory Guidebook) 16 e tiveram em consideração as características dos
equipamentos (Quadro 137) e o período de funcionamento facultado pelo proponente. Do
horário de funcionamento facultado, foi assumido que 50% é relativo à atividade no interior do
edifício e que 50% é relativo à atividade no exterior.
Tanto para o processo de descarga como para o manuseamento e transferência e circulação de
máquinas não rodoviárias no interior do stockpile 1, devido às medidas de minimização
implementadas, nomeadamente, tapamento integral das paredes laterais da área de
armazenamento de minério e cobertura e rebaixamento da zona do stock de minério
relativamente à topografia dos terrenos envolventes, de forma a minimizar o arrastamento de
partículas, apenas foram contabilizadas 10% das emissões totais calculadas.

14

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, novembro 2006, Chapter 13: Miscellaneous Sources.

15

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, agosto 2004, Chapter 11: Mineral Produts Industry.

16

EMEP/CORINAIR – Non-road mobile sources and machinery, Agência Europeia do Ambiente.
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De seguida, seguem-se as estações de britagem e de crivagem. A estação de britagem fina é
composta por britadores cónicos, em estágio terciário, e ainda duas estações de crivagem para
classificação do minério por calibres.
A contabilização das emissões associadas aos processos de britagem terciária teve por base o
procedimento estabelecido no capítulo 11.24 do AP42 da EPA 17 , tendo sido considerada uma
média dos fatores de emissão de PM10 presentes na Tabela 11.24-1 do documento mencionado,
para a atividade tertiary crushing, para low-moisture e high-moisture. Para esta atividade apenas
foram consideradas as emissões de PM10 , uma vez que não existe fator de emissão definido para
as PM2,5..As emissões associadas à atividade de crivagem foram determinadas de acordo com o
procedimento estabelecido no capítulo 11.19.2 do AP42 da EPA 18 , tendo sido estabelecido o
fator de emissão de PM10 que se encontra na Tabela 11.19.2-1 do presente documento, para a
atividade screening. Apesar de não existir um fator de emissão de PM2,5 específico para esta
atividade, foi aplicada a mesma relação PM2,5 /PM10 que a verificada para a atividade screening
controlled, disponível no referido documento.
Não foram contabilizadas as emissões associadas ao funcionamento dos britadores e dos crivos,
uma vez que são equipamentos elétricos.
Após o processo de fragmentação do minério, este é transportado para o stockpile 2. No
entanto, não foram contempladas as emissões associadas ao armazenamento de minério neste
stockpile, tendo em conta que o edifício se encontra totalmente encapsulado, minimizando a
dispersão de PM10 /PM2,5 para o exterior. É a partir do stockpile 2 que a lavaria é alimentada,
através de tapetes transportadores.
Assim, para o processo de britagem secundária e terciária, tal como para a crivagem, devido às
medidas de minimização implementadas, nomeadamente, melhorias nos edifícios da britagem
(cortinas em vários pontos, encapsulamento dos edifícios dos moinhos cónicos), apenas foram
contabilizadas 10% das emissões totais calculadas.
O processo de tratamento do minério, na lavaria, passa por diversos estágios, nomeadamente:
moagem, flutuação e remoagem, espessamento e filtração.
Foi considerado que os processos de moagem, flutuação e remoagem, espessamento e filtração
não têm emissões significativas associadas, pelo facto de serem desenvolvidas totalmente em
meio húmido, não sendo por isso contabilizadas neste estudo.
Para o transporte do minério, ao longo das diversas etapas, existem tapetes transportadores,
para o qual também é necessário contabilizar as emissões associadas. O procedimento de
cálculo das emissões teve por base o capítulo 11.24, do AP42 da EPA 19 , tendo sido considerada
uma média dos fatores de emissão de PM10 presentes na Tabela 11.24-1 do documento
mencionado, para a atividade material handling and transfer – all minerals except bauxite, para
low-moisture e high-moisture. Para esta atividade apenas foram consideradas as emissões de
PM10 , uma vez que não existe fator de emissão disponível para as PM2,5 .

17

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, agosto 2004, Chapter 11: Mineral Produts Industry.

18

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, agosto 2004, Chapter 11: Mineral Produts Industry.

19

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA, agosto 2004, Chapter 11: Mineral Produts Industry.
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Devido às medidas de minimização implementadas nos tapetes transportadores do minério,
nomeadamente a sua cobertura, apenas foram contabilizadas 2% das emissões totais
calculadas.
Nas instalações da ALMINA, existe também o Armazém de Concentrados, sem emissões de
PM10 /PM2,5 associadas, por se tratar de um edifício completamente fechado, não sendo por isso
contabilizado no presente estudo.
O Quadro 136 apresenta as emissões consideradas na modelação da qualidade do ar associadas
às atividades desenvolvidas na ALMINA, descritas anteriormente, para os poluentes PM10 e
PM2,5 .
QUADRO 136 – EMISSÕES
L OCAL

DE

PM10 E PM2,5 ASSOCIADAS

ÀS ATIVIDADES DESENVOLV IDA S NA

MATERIAL (T/ ANO)

EMISSÕES PM 10
(T/ANO)

EMISSÕES PM2,5
(T/ANO)

Desmonte

5606400 (1)

1,12x10 -2

- (8)

Britagem primária

5606400 (1)

3,36

- (8)

Desmonte

1401600 (1)

2,80x10 -3

- (8)

Britagem primária

1401600 (1)

0,84

- (8)

Descarga

1752000 (2)

9,87x10 -2

1,50x10 -2

Manuseamento e
transferência

1752000 (2)

2,80

- (8)

Máquinas não
rodoviárias (interior
do edifício)

- (3)

7,37x10 -2

7,37x10 -2

Descarga

7008000

- (4)

- (4)

Manuseamento e
transferência

7008000

- (4)

- (4), (8)

Máquinas não
rodoviárias (interior
do edifício)

- (3)

- (4)

- (4)

Britagem terciária

7008000

31,54

- (8)

A TIVIDADE

Q UANTIDADE DE

ALMINA

Mina Feitais

Mina Moinho

Stockpile 1
(saída da mina)

Stockpile 2
(antes da Lavaria)

Estação de britagem
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MATERIAL (T/ ANO)

EMISSÕES PM 10
(T/ANO)

EMISSÕES PM2,5
(T/ANO)

Crivagem

7008000

3,01

2,11x10 -1

Moagem, Flutuação
e Remoagem,
Espessamento e
Filtração

6000000

- (5)

- (5)

Manuseamento e
transferência

1752000 (2)

0,56

- (8)

Manuseamento e
transferência

1752000 (2)

0,56

- (8)

Manuseamento e
transferência

5256000 (6)

1,68

- (8)

Manuseamento e
transferência

7008000

2,24

- (8)

Manuseamento e
transferência

7008000

2,24

- (8)

Manuseamento e
transferência

6000000

2,24

- (8)

Armazenamento e
expedição

6000000

- (7)

- (7)

L OCAL

A TIVIDADE

Estação de crivagem

Lavaria

Tapete
Transportador:
Mina – Stockpile 1
Tapete
Transportador:
Stockpile 1 –
Crivagem
Tapete
Transportador:
Mina – Crivagem
Tapete
Transportador:
Crivagem – Britagem
terciária
Tapete
Transportador:
Britagem terciária –
Stockpile 2
Tapete
Transportador:
Stockpile 2 – Lavaria
Armazém
Concentrados

Q UANTIDADE DE

(1)

A Mina de Feitais contribui em 80% para a quantidade de material extraído, enquanto a Mina de Moinho contribui em 20% para
a quantidade de material extraído. A capacidade instalada de extração da ALMINA ronda os 7 milhões de toneladas por ano. Salientase que as emissões da Mina de Feitais e do Moinho chegam à superfície através das saídas de ar existentes.
(2)

Dos 7 milhões de toneladas de material extraído por ano, apenas 25% fica armazenado no Stockpile 1.

(3)

Não aplicável.

(4)

Stockpile 2 sem emissões de PM 10/PM 2,5 associadas, por ser um edifício completamente fechado.
Lavaria sem emissões de PM 10/PM 2,5 associadas, uma vez que os processos de moagem, flutuação e remoagem, espessamento e
filtração, ocorrem totalmente em meio húmido.
(5)

(6)

Dos 7 milhões de toneladas de material extraído por ano 75% vai diretamente para a Crivagem.

(7)

Armazém Concentrados sem emissões de PM 10/PM 2,5 associadas, por ser um edifício completamente fechado.

(8)

Sem fator de emissão PM 2,5 definido em bibliografia.

Foram também consideradas as emissões de poluentes atmosféricos associados ao
funcionamento das máquinas não rodoviárias em funcionamento na área exterior da ALMINA.
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O Quadro 137 apresenta as características dos equipamentos existentes na ALMINA
(informação disponibilizada pelo proponente), bem como as emissões de PM10 e PM2,5
consideradas na modelação da qualidade do ar, que foram calculadas de acordo com o
procedimento estabelecido para as máquinas não rodoviárias no EMEP/CORINAIR (Non-road
mobile sources and machinery, Agência Europeia do Ambiente, Atmospheric Emission Inventory
Guidebook)20 .
As emissões determinadas para cada equipamento (pás carregadoras) foram alocadas à
respetiva área operacional da ALMINA. As pás carregadoras operam 50% do seu tempo no
exterior, uma vez que os restantes 50% operam no interior do stockpile 1 (emissões
consideradas no Quadro 136).
QUADRO 137 – CARACTERÍSTICA S

E EMISSÕES DE

QUE OPERAM NA ÁREA

PM10 E PM2,5 DAS MÁQUINAS
EXTERIOR DO S TOCKPILE 1
Funcionamento (h∙ano -1)

(1)

NÃO RODOVIÁRIAS

Emissões PM 10/PM 2,5 (ton∙ano-1)

Máquina

Potência (kW)

Pá carregadora CAT 988 K

393

3 650

6,02x10 -1

Pá carregadora ZW310

220

1 460

1,35x10 -1

Pá carregadora VOLVO L220 E

258

3 650

3,95x10 -1

Pá carregadora ZW220

150

1 460

9,19x10 -2

(1)

As pás carregadoras não funcionam em simultâneo e operam 50% no exterior e 50% no interior do Stockpile 1.

5.10.3.6 Tráfego Rodoviário associado à ALMINA
Foram incluídas as emissões das principais vias de acesso à instalação (via 2, via 3, via 5.1, via
5.2, via 12 a via 17) e das vias internas de circulação na área industrial da ALMINA (via 1 e via 4)
existentes no domínio em avaliação. As vias rodoviárias 12 a 17, como atravessam a Vila de
Aljustrel, permitiram avaliar o impacte, gerado na Vila, do tráfego rodoviário que entra e sai
diariamente das instalações da ALMINA. Para esta fonte, para além das emissões de PM10 e
PM2,5 , foram também determinadas as emissões do metal Pb.
Os dados de tráfego (ligeiros e pesados) considerados para a estimativa das emissões,
apresentados na Quadro 138, tiveram em consideração os dados disponibilizados pelo
proponente, de acordo com as projeções comerciais para 2020 e são representativos do tráfego
que entra e sai diariamente das instalações da ALMINA, cujo período de circulação ocorre das
06h00 às 17h00.

20

EMEP/CORINAIR – Non-road mobile sources and machinery, Agência Europeia do Ambiente.
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Q UADRO 138 – VOLUME DE TRÁFEGO
ALMINA, DE ACORDO

MÉDIO DIÁRIO (LIGEIROS E PESADOS) QUE ENTRA E SAI DA
COM AS PROJEÇÕES COMERCIAIS DE

2020

Volume tráfego médio diário
Via Tráfego

Período Circulação

Período Circulação

Período Circulação

(06h00 – 08h00)

(08h00 – 15h00)

(15h00 – 17h00)

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Via 1 (interna ALMINA)

10

18

20

30

10

5

Via 2 (ER261)

20

11

5

19

20

3

Via 3 (ER261)

30

7

5

12

30

2

Via 4 (interna ALMINA)

0

0

10

4

5

0

Via 5.1 (ER261)

30

7

5

12

30

2

Via 5.2 (ER261)

30

7

5

12

30

2

Via 12 (Rua de Olivença)

30

7

5

12

30

2

Via 13 (Rua de Olivença)

30

7

5

12

30

2

Via 14 (Avenida da Liberdade)

30

7

5

12

30

2

Via 15 (Rua 5 de Outubro/Avenida da Liberdade)

30

7

5

12

30

2

Via 16 (Rua 5 de Outubro)

30

7

5

12

30

2

Via 17 (Rua 5 de Outubro)

30

7

5

12

30

2

De acordo com a informação apresentada, verifica-se que, por dia:
⎯ Na via 1, via interna da ALMINA, circulam, em média, 40 veículos ligeiros e 53 veículos
pesados;
⎯ Na via 2 (ER261) circulam, em média, 45 veículos ligeiros e 33 veículos pesados;
⎯ Na via 3 (ER261) circulam, em média, 65 veículos ligeiros e 21 veículos pesados;
⎯ Na via 4, via interna da ALMINA, circulam, em média, 15 veículos ligeiros e 4 veículos
pesados;
⎯ Na via 5.1 e via 5.2 (ER261) circulam, em média, 65 veículos ligeiros e 21 veículos
pesados;
⎯ Nas vias que atravessam a Vila de Aljustrel, nomeadamente via 12 (Rua de Olivença), via
13 (Rua de Olivença), via 14 (Avenida da Liberdade), via 15 (Rua 5 de Outubro/Avenida
da Liberdade), via 16 (Rua 5 de Outubro) e via 17 (Rua 5 de Outubro) circulam, em média,
65 veículos ligeiros e 21 veículos pesados.
Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em
função do tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do parque automóvel
nacional seguindo a metodologia desenvolvida por Barros e Fontes (2003) e Barros et al. (2004).
Esta metodologia permite a adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo
EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook), ao parque automóvel português.
Este trabalho teve em conta dados estatísticos provenientes da ACAP 21 e do ISP22 .

21

ACAP (2015). Vendas de veículos automóveis em Portugal. Associação do Comércio Automóvel de Portugal.

22

ISP (2015). Parque Automóvel Seguro 2015, Instituto de Seguros de Portugal.
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Os dados do ISP permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados, pelas
categorias de mercadorias e passageiros. Para além disso, permitem distribuir os veículos do
Parque Automóvel Seguro pelas classes Euro existentes atualmente (Euro 1 a Euro 6).
Os dados da ACAP permitem distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque automóvel
português por cilindrada e tara, respetivamente.
Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da inclinação da via e da distância de circulação,
valores esses que se apresentam na Quadro 139.
QUADRO 139 – INCLINAÇÃO

E DISTÂNCIAS DAS VIAS DE ACESSO E VIAS INTERNAS DA

ALMINA

Via Tráfego

Inclinação da via (%)

Distância (km)

Via 1 (interna ALMINA)

0

1,00

Via 2 (ER261)

2

2,57

Via 3 (ER261)

3

1,60

Via 4 (interna ALMINA)

2

0,66

Via 5.1 (ER261)

1

4,25

Via 5.2 (ER261)

1

4,57

Via 12 (Rua de Olivença)

5

0,14

Via 13 (Rua de Olivença)

6

0,17

Via 14 (Avenida da Liberdade)

1

0,31

Via 15 (Rua 5 de Outubro/Avenida da Liberdade)

4

0,05

Via 16 (Rua 5 de Outubro)

1

0,24

Via 17 (Rua 5 de Outubro)

3

0,47

Por fim, no Quadro 140 apresentam-se, para as vias de tráfego consideradas no estudo com
influência da ALMINA, os valores de emissão de PM10 , PM2,5 e Pb, para os veículos ligeiros e
pesados, associados ao funcionamento da ALMINA, de acordo com as projeções comerciais de
2020 e considerando o período de circulação diário das 06h00 às 17h00.
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QUADRO 140 – EMISSÃO

DE

PM10 , PM2,5 E PB,

Via Tráfego

PARA O PERÍODO DIURNO E NOTURNO, NAS VIAS DE ACESSO E NAS VIAS INTERNAS DA

ALMINA

Emissões diurno (ton∙ano -1)

Emissões diurno (ton∙ano -1)

Emissões diurno (ton∙ano -1)

(06h00 – 08h00)

(08h00 – 15h00)

(15h00 – 17h00)

PM 10/PM 2,5

Pb

PM 10/PM 2,5

Pb

PM 10/PM 2,5

Pb

Via 1 (interna ALMINA)

9,85x10 -4

1,93x10 -7

1,68x10 -3

3,70x10 -7

3,52x10 -4

1,59x10 -7

Via 2 (ER261)

2,90x10 -3

7,06x10 -7

3,76x10 -3

2,89x10 -7

1,40x10 -3

6,51x10 -7

Via 3 (ER261)

1,60x10 -3

6,19x10 -7

1,53x10 -3

1,50x10 -7

1,02x10 -3

5,98x10 -7

Via 4 (interna ALMINA)

0,00

0,00

1,03x10 -3

6,39x10 -7

1,48x10 -4

3,10x10 -7

Via 5.1 (ER261)

6,59x10 -4

2,55x10 -7

6,29x10 -4

6,17x10 -8

4,19x10 -4

2,46x10 -7

Via 5.2 (ER261)

4,41x10 -3

1,64x10 -6

4,34x10 -3

3,98x10 -7

2,75x10 -3

1,59x10 -6

Via 12 (Rua de Olivença)

1,67x10 -4

9,24x10 -8

1,82x10 -4

1,94x10 -8

9,62x10 -5

9,05x10 -8

Via 13 (Rua de Olivença)

2,07x10 -4

1,14x10 -7

2,26x10 -4

2,40x10 -8

1,19x10 -4

1,12x10 -7

Via 14 (Avenida da Liberdade)

3,32x10 -4

2,11x10 -7

3,53x10 -4

4,44x10 -8

1,94x10 -4

2,07x10 -7

Via 15 (Rua 5 de Outubro/Avenida da Liberdade)

5,71x10 -5

3,30x10 -8

6,05x10 -5

6,94x10 -9

3,36x10 -5

3,23x10 -8

Via 16 (Rua 5 de Outubro)

2,62x10 -4

1,64x10 -7

2,83x10 -4

3,45x10 -8

1,52x10 -4

1,60x10 -7

Via 17 (Rua 5 de Outubro)

5,06x10 -4

3,16x10 -7

5,45x10 -4

6,64x10 -8

2,93x10 -4

3,09x10 -7
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Ao nível do tráfego rodoviário da ALMINA, para além das emissões provenientes das vias
inseridas no modelo de dispersão (via 1 à via 5.2 e via 12 à via 17), consideradas para avaliação
do impacte local na qualidade do ar, considerou-se, também, relevante determinar as emissões
atmosféricas associadas ao transporte dos materiais explorados na ALMINA (zinco e chumbo)
até aos destinos finais que, de acordo com a informação facultada pelo proponente,
correspondem a Huelva e Setúbal.
No Quadro 141 apresenta-se o volume de tráfego médio anual previsto, de acordo com as
projeções comerciais de 2020, para transporte do material explorado (zinco e cobre) na
instalação até aos destinos finais (Huelva e Setúbal). Os percursos identificados permitem avaliar
o efeito da circulação rodoviária na Vila de Aljustrel.
Q UADRO 141 – VOLUME DE TRÁFEGO MÉDIO ANUAL (PESADOS) PARA TRANSPORTE DO MATERIAL
EXPLORADO NA ALMINA ATÉ HUELVA E/OU S ETÚBAL , DE ACORDO COM AS PROJEÇÕES COMERCIAIS DE
2020
V OLUME TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO
PERCURSO 1
COM CARGA
Material Transportado

Destino Material Transportado

PERCURSO 2

SEM CARGA

COM CARGA

Zinco

PERCURSO 3

SEM CARGA

Chumbo

Aljustrel-Huelva/HuelvaAljustrel

SEM CARGA

Zinco

AljustrelHuelva
AljustrelHuelva

Aljustrel-Setúbal/Setúbal(via
Aljustrel
5.2/via5.1/v
ia 12 à via
(via 1/via 2)
17/via 3/
via 1)

(via 1/via 3/ via 17 à via
12/via 5.1/via 5.2)

(via 2/via 1)

190

215

190

Distância Percorrida (km)

COM CARGA

130

Volume Tráfego Anual que
atravessa a Vila Aljustrel

5229

4980

0

2490

0

0

Volume Tráfego Anual que não
atravessa a Vila Aljustrel

0

0

1490

0

4731

4731

No Quadro 142 apresentam-se as emissões globais de cada um dos três percursos normalmente
efetuados no transporte do zinco e chumbo até aos destinos finais (Huelva e/ou Setúbal).
QUADRO 142 – EMISSÕES

ATMOSFÉRICA S ASSOCIADAS AO TRÁFEGO DE PESADOS PARA TRANSPORTE
DO MATERIAL EXPLORADO NA ALMINA ATÉ HUELVA E/OU S ETÚBAL , DE ACORDO COM AS PROJEÇÕES
COMERCIAIS DE

EMISSÕES (TON∙ANO-1)
PERCURSO

Percurso 1

Percurso 2

Percurso 3

2020

PM 10/PM 2,5

PB

Com carga

2,13x10 -1

7,35x10 -6

Sem carga

2,03x10 -1

7,00x10 -6

Com carga

1,15x10 -1

3,96x10 -6

Sem carga

1,01x10 -1

3,50x10 -6

Com carga

1,32x10 -1

4,55x10 -6

Sem carga

1,32x10 -1

4,55x10 -6
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De acordo com a informação apresentada verifica-se que as emissões atmosféricas dos
percursos que atravessam a Vila de Aljustrel (Percurso 1, com e sem carga, e Percurso 2, sem
carga) são ligeiramente superiores às emissões atmosféricas dos percursos que não atravessam
a Vila de Aljustrel (Percurso 2, com carga, e Percurso 3, com e sem carga).

5.10.3.7 Tráfego Rodoviário externo à ALMINA
Para além do tráfego rodoviário exclusivo da ALMINA foi também considerado o tráfego
rodoviário externo verificado, atualmente, nas vias existentes no domínio definido para
avaliação do impacte local.
Para o efeito foram considerados os volumes de tráfego horário, distribuídos pelos períodos
diurno, entardecer e noturno, que foram usados na elaboração dos mapas de ruído de
Aljustrel23 , de 2012, facultados pela Câmara Municipal de Aljustrel. Considerou-se que estes
dados continuam a ser representativos do tráfego atual.
Os dados de tráfego considerados para a estimativa das emissões provenientes do tráfego
externo à ALMINA encontram-se sintetizados no Quadro 143.
QUADRO 143 – VOLUME DE TRÁFEGO MÉDIO HORÁRIO (LIGEIROS E PESADOS) VERIFICADO
ATUALMENTE NAS PRINCIPAIS VIAS EXISTENTES NO DOMÍNIO EM ESTUDO – TRÁFEGO EXTERNO À
ALMINA
Volume tráfego médio horário
Via Tráfego (1)

Diurno

Entardecer

Noturno

(06h00-20h00)

(20h00-23h00)

(23h00-06h00)

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Via 2 (ER261-T2)

90

10

63

7

10

0

Via 3 (ER261-T2)

90

10

63

7

10

0

Via 5.1 (ER 261-T1)

179

7

123

5

11

2

Via 5.2 (EN2-T5)

81

5

58

3

12

0

Via 6 (EN263-T1)

61

7

43

5

7

0

Via 7 (EN383-T4)

80

5

58

3

15

0

Via 8 (EN2-T4)

89

7

64

5

14

2

Via 9 (EN2-T3)

107

6

81

5

28

2

Via 10 (Rua de Beja (R7-T1))

83

1

61

1

16

0

Via 11 (Rua de Beja (R7-T2))

207

1

148

1

30

0

Via 12 (Rua de Olivença)

356

7

249

5

34

2

Via 13 (Rua de Olivença)

218

5

154

4

26

2

Via 14 (Avenida da Liberdade)

344

6

244

5

45

2

Via 15 (Rua 5 de Outubro/Avenida da Liberdade)

319

22

233

15

60

2

Via 16 (Rua 5 de Outubro)

221

9

159

6

35

0

23

Mapas de ruído do concelho de Aljustrel (2012). Atualização para os novos indicadores de ruído – Lden e Ln. Relatório nº
MR.1944/12-NP. Elaborado por ECO14 – Serviços e consultadoria ambiental, Lda..
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Volume tráfego médio horário
Via Tráfego (1)

(1)

Diurno

Entardecer

Noturno

(06h00-20h00)

(20h00-23h00)

(23h00-06h00)

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Via 17 (Rua 5 de Outubro)

169

9

120

6

21

0

Via 18 (Rua de Montes Velhos)

191

6

131

4

12

0

A via 1 e a via 4 são exclusivas da ALMINA.

No sentido de se avaliar o efeito cumulativo, e numa atitude conservativa, aos volumes de
tráfego rodoviário facultados pela Câmara Municipal de Aljustrel para as principais vias de
tráfego existentes no domínio em avaliação, foram adicionados os volumes de tráfego gerado
pela ALMINA, de acordo com as projeções para 2020, tendo em conta o respetivo período de
circulação diário (06h00 às 17h00). Das vias listadas anteriormente, de acordo com a informação
facultada pelo proponente, o tráfego da ALMINA apenas circula na via 2, via 3, via 5.1, via 5.2,
via 12 e via 17, durante o período das 06h00 às 17h00. Nas restantes vias (via 6 a via 11 e via 18)
não há influência do tráfego da ALMINA.
O cálculo das emissões atmosféricas representativas do efeito cumulativo do tráfego rodoviário
(externo e ALMINA) teve por base a mesma metodologia que a seguida na estimativa das
emissões rodoviárias exclusivas da ALMINA.
No Quadro 144 apresentam-se as inclinações e distâncias das vias rodoviárias exclusivas do
tráfego externo, uma vez que as características das vias que são também afetadas pela
circulação rodoviária da ALMINA foram já sintetizadas no Quadro 139.
QUADRO 144 – INCLINAÇÃO E DISTÂNCIAS DAS VIAS EXCLUSIVAS AO TRÁFEGO RODOVIÁRIO EXTERNO
Via Tráfego

Inclinação da via (%)

Distância (km)

Via 6 (EN263-T1)

1

4,57

Via 7 (EN383-T4)

3

2,96

Via 8 (EN2-T4)

1

0,95

Via 9 (EN2-T3)

0

3,27

Via 10 (Rua de Beja (R7-T1))

2

1,12

Via 11 (Rua de Beja (R7-T2))

4

0,13

Via 18 (Rua de Montes Velhos)

4

0,08

No Quadro 145 apresentam-se, para as vias de tráfego com influência externa e da ALMINA, os
valores de emissão de PM10 , PM2,5 e Pb, para os veículos ligeiros e pesados. Isto é, as emissões
apresentadas de seguida são representativas do cenário cumulativo de emissões, uma vez que
apresenta o efeito do tráfego externo e do tráfego da ALMINA.
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QUADRO 145 – EMISSÃO

DE

PM10 , PM2,5 E PB,

Emissões diurno (ton∙ano1
)

Emissões diurno
(ton∙ano-1)

Emissões diurno
(ton∙ano-1)

Emissões diurno
(ton∙ano-1)

Emissões Entardecer
(ton∙ano-1)

(06h00 – 08h00)

(08h00 – 15h00)

(15h00 – 17h00)

(17h00 – 20h00)

(20h00 – 23h00)

Via Tráfego

PM10/PM2,5
Via 1 (interna ALMINA)

(1)

PARA O PERÍODO DIURNO E NOTURNO, NAS VIAS DE ACESSO E NAS VIAS INTERNAS DA

-4

9,85x10

PM10/PM2,5
-7

1,93x10

-5

-3

1,68x10

-2

Pb

PM10/PM2,5
-7

3,70x10

-5

-4

3,52x10

-2

Pb
-7

1,59x10

-5

PM10PM2,5

Pb

0,00

0,00
-2

-3

PM10/PM2,5

Pb

0,00

0,00
-2

-6

Emissões Noturno (ton∙ano-1)
(23h00 – 06h00)
PM10/PM2,5

Pb

0,00

0,00

Via 2 (ER261-T2)

8,20x10

4,14x10

8,29x10

4,07x10

8,05x10

4,07x10

7,91x10

3,81x10

1,19x10

6,10x10

2,94x10

2,21x10-6

Via 3 (ER261-T2)

5,09x10-2

2,60x10-5

5,08x10-2

2,53x10-5

5,03x10-2

2,54x10-5

4,93x10-2

1,56x10-3

7,39x10-3

3,80x10-6

1,83x10-3

1,37x10-6

Via 4 (interna ALMINA) (1)

0,00

0,00

1,03x10-3

6,39x10-7

1,48x10-4

3,10x10-7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Via 5.1 (ER 261-T1)

3,23x10-2

2,07x10-5

3,23x10-2

2,04x10-5

3,21x10-2

2,04x10-5

3,17x10-2

6,50x10-4

4,69x10-3

3,01x10-6

1,50x10-3

6,47x10-7

Via 5.2 (EN2-T5)

1,06x10-1

6,16x10-5

1,06x10-1

5,99x10-5

1,05x10-1

6,00x10-5

1,02x10-1

4,40x10-3

1,51x10-2

9,17x10-6

5,84x10-3

4,38x10-6

Via 6 (EN263-T1)

9,89x10-2

4,91x10-5

9,89x10-2

4,91x10-5

9,89x10-2

4,91x10-5

9,89x10-2

4,91x10-5

1,50x10-2

7,42x10-6

3,66x10-3

2,75x10-6

Via 7 (EN383-T4)

6,93x10-2

4,12x10-5

6,93x10-2

4,12x10-5

6,93x10-2

4,12x10-5

6,93x10-2

4,12x10-5

1,04x10-2

6,39x10-6

5,08x10-3

3,81x10-6

Via 8 (EN2-T4)

2,62x10-2

1,48x10-5

2,62x10-2

1,48x10-5

2,62x10-2

1,48x10-5

2,62x10-2

1,48x10-5

4,03x10-3

2,28x10-6

2,50x10-3

1,18x10-6

Via 9 (EN2-T3)

1,02x10-1

6,09x10-5

1,02x10-1

6,09x10-5

1,02x10-1

6,09x10-5

1,02x10-1

6,09x10-5

1,68x10-2

9,89x10-6

1,41x10-2

7,99x10-6

Via 10 (Rua de Beja (R7-T1))

2,05x10-2

2,82x10-5

2,05x10-2

2,82x10-5

2,05x10-2

2,82x10-5

2,05x10-2

2,82x10-5

3,32x10-3

4,45x10-6

1,84x10-3

2,72x10-6

Via 11 (Rua de Beja (R7-T2))

6,55x10-3

8,46x10-6

6,55x10-3

8,46x10-6

6,55x10-3

8,46x10-6

6,55x10-3

8,46x10-6

1,0x10-3

1,30x10-6

4,62x10-4

6,13x10-7

Via 12 (Rua de Olivença)

1,28x10-2

1,50x10-5

1,28x10-2

1,49x10-5

1,27x10-2

1,49x10-5

1,26x10-2

1,97x10-4

1,9x10-3

2,24x10-6

7,36x10-4

7,17x10-7

Via 13 (Rua de Olivença)

9,96x10-3

1,14x10-5

9,98x10-3

1,13x10-5

9,87x10-3

1,13x10-5

9,75x10-3

2,37x10-4

1,50x10-3

1,72x10-6

7,55x10-4

6,80x10-7

Via 14 (Avenida da Liberdade)

2,50x10-2

3,32x10-5

2,50x10-2

3,30x10-5

2,49x10-2

3,30x10-5

2,47x10-2

3,86x10-4

3,81x10-3

5,01x10-6

1,85x10-3

2,16x10-6

Via 15 (Rua 5 de Outubro/Avenida da Liberdade)

5,10x10-3

4,85x10-6

5,11x10-3

4,81x10-6

5,08x10-3

4,81x10-6

5,05x10-3

6,53x10-5

7,75x10-4

7,53x10-7

4,04x10-4

4,51x10-7

Via 16 (Rua 5 de Outubro)

1,42x10-2

1,67x10-5

1,42x10-2

1,65x10-5

1,41x10-2

1,65x10-5

1,39x10-2

2,99x10-4

2,12x10-3

2,54x10-6

8,83x10-4

1,30x10-6

Via 17 (Rua 5 de Outubro)

2,23x10-2

2,47x10-5

2,23x10-2

2,44x10-5

2,21x10-2

2,44x10-5

2,18x10-2

5,69x10-4

3,27x10-3

3,71x10-6

1,02x10-3

1,50x10-6

Via 18 (Rua de Montes Velhos)

4,31x10-3

4,85x10-6

4,31x10-3

4,85x10-6

4,31x10-3

4,85x10-6

4,31x10-3

4,85x10-6

6,31x10-4

7,13x10-7

1,14x10-4

1,52x10-7

(1)

-2

Pb

ALMINA

-3

A via 1 e a via 4 são exclusivas da ALMINA.
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O tráfego gerado pelo funcionamento da ALMINA corresponde a menos de 5% do tráfego
externo verificado nas vias que são usadas pela ALMINA.

5.10.3.8 Fontes Fixas externas à ALMINA
Foram ainda consideradas as emissões associadas às fontes fixas da unidade industrial presente
no domínio de estudo, a Orica Mining Services Portugal, S.A.. As características estruturais e
operacionais destas fontes, disponibilizadas pela CCDR-Alentejo, estão sintetizadas na Quadro
146, referentes à campanha realizada em dezembro de 2017. Salienta-se que o metal Pb não foi
contemplado na monitorização efetuada, sendo apenas possível determinar as emissões de
PM10 associadas ao funcionamento destas fontes. Numa atitude conservativa, considerou-se
que o valor de PTS facultado corresponde na sua totalidade à fração PM10 .
Por falta de informação e, mantendo a atitude conservativa, foi considerado que o horário de
funcionamento das fontes das indústrias em questão, correspondia a um período contínuo
durante o ano (8.760 horas).
Q UADRO 146 – CARACTERÍSTICA S

ESTRUTURA IS, EMISSÕES E CONDIÇÕES DE EMISSÃO DAS FONTES

PONTUAIS DAS UNIDADES INDUSTRIAIS PRESENTES NO DOMÍNIO DE ESTUDO

FONTE

FF1
FF2

DESCRIÇÃO PROCESSO

COMBUSTÍVEL

A LTURA (m)

CAUDAL

CAUDAL

DIÂMETRO
(m)

TEMPERATURA
(ºC)

V ELOCIDADE
(m/s)

VOLÚMICO

(m3/h)

PM 10 (1)
(t/ano)

EMISSÃO

Produção de vapor

Fuelóleo

15

0,46

157

4,5

2.704

1,58

Produção de vapor

Fuelóleo

15

0,46

172

4,5

2.684

0,88

(1)

Toda a fração de PTS corresponde, na sua totalidade, à fração de PM10.

5.10.3.9 Modelação da dispersão atmosférica
O estudo de qualidade do ar contempla a simulação da dispersão de poluentes para um ano de
dados meteorológicos, tendo em conta as emissões inventariadas nas condições futuras de
exploração, após a implementação dos projetos abrangidos neste EIA.
O modelo utilizado para simular a dispersão de poluentes atmosféricos foi o AERMOD, versão
6.8.3, cuja descrição se encontra no Anexo V.
No Anexo V são apresentadas as considerações a ter em linha de conta na interpretação dos
resultados provenientes do modelo de dispersão AERMOD.

5.10.4 Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
A caracterização da qualidade do ar na situação atual foi realizada com base nas medições do
poluente PM10 e PM2,5 efetuadas na estação móvel, no Parque de Exposições e Feiras de
Aljustrel, durante o período de 29 de setembro de 2015 e 11 de outubro de 2016.
Neste capítulo foi igualmente efetuada a caracterização meteorológica da área em estudo, em
termos dos parâmetros com maior influência ao nível da dispersão de poluentes atmosféricos.
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5.10.4.1 Meteorologia
De forma a validar a adequação do ano meteorológico utilizado ao clima da região em estudo,
os dados estimados pelo modelo TAPM foram comparados com os dados da Normal
Climatológica de Alvalade do Sado (1971-2000), disponibilizados pelo IPMA. Os dados estimados
foram também comparados com os dados de velocidade e direção do vento medidos, em 2017,
na estação do IPMA mais próxima do local em estudo: Castro Verde (estação localizada a 37 km
a sudeste da ALMINA).
Da Figura 130 à Figura 132 apresentam-se as comparações entre os dados estimados, a
informação da Normal Climatológica de Alvalade do Sado e os dados medidos na estação de
Castro Verde. Os parâmetros meteorológicos analisados são aqueles que o modelo usa nos seus
cálculos e para os quais a NC apresenta valores.
NC Alvalade do Sado (1971-2000)

Dados Estimados TAPM (2017)

26
24

Temperatura Média Mensal (ºC)

22
20
18

16
14
12
10
8
6

4
2
0
Janeiro

Fevereiro

Março

FIGURA 130 – COMPARAÇÃO

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

DAS MÉDIAS MENSAIS DA TEMPERATURA DO AR

Novembro

Dezembro

(A LVALADE

DO

SADO,

1971-2000)
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FIGURA 131 – COMPARAÇÃO
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Dados Estimados TAPM (2017)
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FIGURA 133 – ROSA DE VENTOS DA NORMAL CLIMATOLÓGICA DE A LVALADE DO SADO, PARA O
1971-2000 (ESQUERDA ), ROSA DE VENTOS ESTIMADA PELO TAPM PARA O ANO DE 2017
(DIREITA) E ROSA DE VENTOS DOS DADOS MEDIDOS NA ESTAÇÃO CASTRO VERDE, PARA O ANO DE 2017
(EM BAIXO)
PERÍODO

Das figuras anteriores pode-se tirar as seguintes ilações:
−

−

−

Os valores de temperatura estimados pelo modelo mesometeorológico TAPM, para o
ano 2017, apresentam um comportamento idêntico ao verificado na NC de Alvalade do
Sado. Os valores de temperatura estimados variam entre os 9,3ºC e os 24,4ºC e os
presentes na NC variam entre os 9,5ºC e os 22,8ºC;
Os valores estimados para a humidade relativa, apesar de inferiores, apresentam um
comportamento idêntico aos valores registados entre 1971-2000 em Alvalade do Sado,
sendo possível verificar uma boa concordância entre o ano meteorológico simulado e a
NC. Os valores estimados variam entre os 56% e os 84% e os registados em Alvalade do
Sado variam entre os 73% e os 92%;
Em termos da velocidade do vento, os dados estimados pelo TAPM (7,2 km∙h-1 – 9,3
km∙h-1 ) são superiores aos presentes na NC (6,1 km∙h-1 – 9,2 km∙h-1 ), durante todo o ano
considerado, com exceção do mês de abril e setembro. Este desvio pode dever-se, entre
outras razões, às diferenças da altura do anemómetro. O TAPM estima valores para os
10 metros, caso a Estação Climatológica tenha o sensor abaixo desta altura é normal
que apresente valores mais baixos, pois a intensidade do vento aumenta com o
afastamento da superfície terrestre. Relativamente aos dados medidos na estação de
Castro Verde (7,6 km∙h-1 – 12,8 km∙h-1 ), verifica-se que são valores superiores aos
estimados pelo TAPM, sendo esta diferença mais evidente para os meses de junho,
julho, agosto e setembro;
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−

−

No que diz respeito à direção do vento, na NC verifica-se a predominância de ventos de
norte (25,8%), noroeste (16,0%) e de oeste (14,3%). Para o ano estimado pelo TAPM, as
direções de vento predominantes correspondem aos setores noroeste (19,8%), oeste
(18,4%) e norte (13,3%). Para os dados medidos para a estação de Castro Verde, verificase predominância de ventos de noroeste (28,1%) e oeste (24,0%), setores que coincidem
com os principais identificados para o ano estimado pelo TAPM;
Face ao exposto, conclui-se que o ano de dados meteorológicos utilizado no estudo
(2017, com dados medidos de direção e velocidade do vento da estação meteorológica
de Panóias) é o mais adequado para a aplicação na modelação da qualidade do ar, sendo
que a utilização dos dados produzidos pelo modelo mesometeorológico TAPM indicam
uma garantia de boa representatividade para o local de estudo. Verifica-se ainda que os
dados estimados pelo TAPM estão enquadrados nos dados medidos na estação de
Castro Verde, para velocidade e direção de vento.

−

5.10.4.2 Caracterização da Qualidade do Ar – Dados Estações Qualidade do Ar
A caracterização da qualidade do ar do local em estudo foi efetuada com base na análise dos
valores de concentração medidos no Parque de Exposições e Feiras da vila de Aljustrel, com a
estação móvel de monitorização da CCDR Alentejo, durante sensivelmente 1 ano (29 de
setembro de 2015 a 11 de outubro de 2016).
A Figura 134 apresenta o enquadramento espacial do local de monitorização da qualidade do ar
(Parque de Exposições e Feiras).

FIGURA 134 – LOCALIZAÇÃO

DA ESTAÇÃO MÓVEL DA

CCDR A LENTEJO (PARQUE

DE EXPOSIÇÕES E

FEIRAS)

Apesar da monitorização da qualidade do ar ter contemplado outros poluentes (SO 2 , NO2 , CO,
O3 e benzeno), apenas foram analisadas as concentrações medidas de PM10 e PM2,5 , por
corresponder ao poluente em avaliação no presente estudo. Não foi possível caracterizar a
qualidade do ar ao nível do metal Pb, também avaliado no presente estudo, uma vez que estes
não foram abrangidos na monitorização efetuada pela CCDR.
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Na Figura 135 e na Figura 136, apresenta-se, respetivamente, o perfil diário das partículas (PM10)
e a variação da concentração de PM10 e PM2,5 ao longo do período de amostragem, entre 29 de
setembro de 2015 a 11 de outubro de 2016.

FIGURA 135 – PERFIL

DIÁRIO DAS PARTÍCULAS, FRAÇÃO

PM10 (ΜG∙M-3 ) (CCDR-A LENTEJ O, 2016)

FIGURA 136 – COMPORTAM ENTO DO POLUENTE PARTÍCULAS (PM10 E PM2,5 ) AO LONGO
DE AMOSTRAGEM (NA BASE DE MÉDIAS DIÁRIAS) (CCDR-A LENTEJ O, 2016).

DO PERÍODO

Na Figura 137 apresenta-se a rosa de poluição para as PM10 , com o objetivo de perceber quais
os rumos de vento que têm maior influência na ocorrência de concentrações mais elevadas.
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FIGURA 137 – ROSA

DE POLUIÇÃO PARA AS

PM10 (CCDR

DO

A LENTEJO, 2016)

De acordo com os resultados obtidos e sintetizados no relatório elaborado pela CCDR verificouse, durante o período de amostragem, o cumprimento dos valores limite estipulados na
legislação para as PM10 , tanto em termos diários, como em termos anuais. Ainda assim, em
termos diários, verificaram-se três dias (inferior aos 35 dias permitidos na legislação) com
ultrapassagens ao respetivo valor limite diário (50 µg∙m-3 ).
Observou-se, ainda, que o valor máximo mais elevado foi registado num dia de ocorrência de
um evento natural de transporte de partículas provenientes dos desertos do norte de África. O
valor obtido para a média anual foi de 16 µg∙m-3 .
Relativamente à rosa de poluição, verificou-se que as concentrações médias mais elevadas estão
associadas aos rumos de oeste, apesar de, em situações de “calma” (sem vento) e para ventos
de sudeste e su-sudeste, as concentrações se manterem elevadas e com valor médio
semelhante.
Este facto sugere a existência de circulação de partículas, no entanto não foi possível identificar
com exatidão qual a origem das mesmas.
Ao nível das PM2,5 verificou-se que os valores obtidos foram bastante baixos, promovendo uma
média anual de 4 µg∙m-3 , garantindo assim o cumprimento do valor limite anual estabelecido na
legislação (20 µg∙m-3 ).
Por fim, em relação aos restantes poluentes contemplados na monitorização efetuada (SO 2 ,
NO2 , CO, O3 e benzeno), não abrangidos no âmbito do presente estudo, verificou-se igualmente
o cumprimento dos limites estabelecidos por lei, apesar de se terem registados seis
ultrapassagens ao limiar de informação ao público de O 3 , nos dias 9 e 13 de agosto, devido às
elevadas temperaturas. Mas, nesses dias, também ocorreu a ultrapassagem do referido limiar
em outras estações da rede nacional.

5.10.5 Medidas Mitigadoras implementadas
Consciente dos impactes que a sua atividade tem no ambiente, ao longo dos anos a ALMINA
tem vindo a implementar medidas de controlo que permitem melhorar, quer as condições de
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trabalho, quer a qualidade do ambiente envolvente. No quadro abaixo apresenta-se a descrição
das medidas, bem como o ano da sua implementação.
Q UADRO 147 – MEDIDAS MITIGADORA S

IMPLEMENTADAS

Medidas Mitigadoras Implementadas

Ponto da
situação

Ano da
Implementação

1

Rega permanente das vias de circulação interna, com recurso a trator com
joper

em continuo

-

2

Restrição do tráfego interno nos acessos com pavimentos de “tout-venant” que
circundam as instalações

em continuo

-

3

Limite de velocidade de 30 km/h, na generalidade do Complexo Industrial

em continuo

-

4

Tapamento integral das paredes laterais da área de armazenamento de minério
de forma a minimizar o arrastamento das partículas

concluído

2009

5

Cobertura das telas que transportam o minério até à unidade de britagem

concluído

2010

6

Cobertura e rebaixamento da zona do stock de minério

concluído

2009

7

Carregamento do concentrado em edifício fechado

concluído

2011

8

Implementação de um sistema de carregamento de concentrados por tapete
transportador, diminuindo a movimentação por Pá carregadora

concluído

2011

9

Lavagem de rodados dos camiões que efetuam o transporte do concentrado
antes da saída das instalações

concluído

2012

10

Fecho do topo sudeste da zona de armazenamento de minério com
granulometria mais fina

concluído

2013

11

Fecho do topo sudeste da zona de armazenamento de minério com
granulometria mais grosseira

concluído

2015

12

Melhorias nos edifícios da britagem de superfície, nomeadamente: Portas nos
edifícios da britagem de superfície, encapsulamento dos edifícios dos moinhos
cónicos, cortinas em vários pontos

concluído

2015

13

Sistemas de aspersores/nebulizadores instalados nos stocks de minérios

concluído

2015

Instalação de um sistema de despoeiramento com aspiração no edifício dos
crivos na britagem de superfície. Este sistema é composto por: 1 ventilador de
14
captação de poeiras, 2 ciclones, 1 filtro de cartuchos, conduta de aspiração com
uma extensão de aproximadamente 110 metros

concluído

2017

15

Aquisição de Equipamento - Varredoura/Aspiradora urbana

concluído

2018

16

Plantação de mais de 800 árvores (de forma a constituir cortina arbórea de
retenção)

concluído

2018

18

Sementeira prado sequeiro

concluído

2018

19

Pavimentação Betuminosa da estrada interna (Lavaria-EN263)

concluído

2019

20

Implementação de sistema de aspersão (canhões de rega) na área envolvente
da britagem de superfície e stockpiles 1 e 2

concluído

2019

21

Encapsulamento total do stockpile 2

Concluído

mar/2020
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5.11 Ambiente Sonoro
5.11.1 Introdução e Metodologia
No presente ponto foram analisados os dois relatórios de ensaio de ruído efetuados entre
novembro de 2017 e janeiro de 2018. O objetivo destes ensaios foi avaliar o ruído ambiente
decorrente da atividade na Lavaria e da zona industrial de feitais, para avaliação dos requisitos
legais aplicáveis, no âmbito do ruído, nos recetores mais próximos e potencialmente mais
afetados pelo ruído da fonte em avaliação.
Os resultados obtidos nestes relatórios poderão ser posteriormente confrontados com
resultados obtidos nas fases de construção e exploração após as alterações em estudo, podendo
então ser verificado o nível de cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (RGR),
relativamente à emissão de ruído para o exterior da ALMINA durante o seu normal
funcionamento.
De acordo com RGR, a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas
mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis
isolados, encontram-se obrigadas a cumprir os requisitos:
−
−

“Critério de incomodidade”;
“Valores limite de exposição”.

5.11.2 Enquadramento legal
O 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 Art .º 3.º,
que se transcrevem:
−
−

−

v) «Zona mista» – a área definida em plano municipal de ordenamento do território,
cuja ocupação seja afeta 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 noturno.
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 atividades ruidosas permanentes em zonas
mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis
isolados, encontram-se obrigadas a cumprir os requisitos:
−
−
−

“Valores limite de exposição”;
“Critério de incomodidade”.
Valores limite de exposição (conforme Art.º 11.º do RGR)

O exercício de atividades ruidosas permanentes não pode contribuir para o incumprimento dos
valores limite de exposição constantes do quadro seguinte.
Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados
fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua
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proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores
limite fixados (de acordo com o n.º 2, do Art.º 11.º do RGR).
QUADRO 148 – VALORES

LIMITE DE EXPOSIÇÃO

(CONFORM E A RT.º 11.º

DO

RGR)

L DEN

LN

[db(A)]

[db(A)]

Não
classificada

63

53

Observação: A delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas
mistas são 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.

TIPO DE ZONA

ESPECIFICIDADES

As atividades 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 atividade ou atividades 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 noturno, 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 receção, igual ou inferior a
27 dB(A), considerando o estabelecido no Anexo I do RGR.
Para atividades ruidosas temporárias, como sejam as respeitantes às fases de construção e
desativação, o Art.º 14.º, estabelece o seguinte:
“É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de:
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8
horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares”.
Por outro lado, o Art.º 15.º do mesmo diploma estabelece, no seu n.º 1 que:
“O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excecionais e
devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo
município, que fixa as condições de exercício da atividade …”.

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 nos dois ensaios, são apresentados nas Figura 138 e Figura 139. Os resultados das
medições (correspondendo às memórias do sonómetro), assim como outros dados de campo
são apresentados nos relatórios apresentados no Anexo VII.
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FIGURA 138 – PONTOS

DE MONITORIZAÇÃ O DE RUÍDO NA

FIGURA 139 – PONTOS

ZONA INDUSTRIAL

DE MONITORIZAÇÃ O DE RUÍDO NA

ZONA

DE FEITAIS

DA LAVARIA

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 atualmente aplicáveis são os
seguintes: 63 e 53 dB (A), respetivamente.
Embora a área de estudo não se encontre classificada foi analisado o documento MAPAS DE
RUÍDO DO CONCELHO DE ALJJUSTREL, elaborado pela equipa técnica do laboratório de Acústica
e Vibrações da ECO 14, de 15 de março de 2012 e que se apresenta no Anexo VII.
Este documento/relatório teve como principal objetivo a atualização dos Mapas de Ruído do
Concelho de Aljustrel, visando o cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 9/2007
(RGR), de 17 de janeiro.
Como resultado deste trabalho foram elaboradas as peças desenhadas para cada um dos
indicadores de ruído legalmente consagrados:
−

Mapas de Ruído do Concelho de Aljustrel, reportados aos indicadores Lden e Ln, com a
notação cromática recomendada pela APA;
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−

Mapas de «Compatibilidades», também para ambos os indicadores de ruído, com uma
notação de cores que permitirá uma mais fácil visualização do possível (in)cumprimento
dos valores limites de exposição.

Analisando os Mapas de ruído elaborado é possível concluir que:
−
−

A principal fonte de ruído do concelho de Aljustrel é o tráfego rodoviário, destacandose a A2 como a estrada que mais ruído gera;
Relativamente ao ruído industrial, verificou-se que não têm importância relativa
assinalável, especialmente quando comparado com o tráfego rodoviário. As emissões
sonoras derivadas desta fonte não são, de acordo com os resultados obtidos, suscetíveis
de ocasionarem situações de conflito assinaláveis.

De acordo com a Figura 140 e Figura 141 podemos verificar que a zona industrial da ALMINA e
a sua envolvente próxima apresenta valores de exposição ao ruído compatíveis com zonas
sensíveis, para os ambos os indicadores Lden (< 55 dB(A) ) e Ln (< 45 dB(A)).
De facto, este estudo evidencia que cerca de 83% da população está exposta a níveis de ruído
ambiente compatíveis com zonas sensíveis, 98% da população está exposta a níveis de ruído
ambiente compatíveis com zonas mistas e apenas 2% da população estão em locais com níveis
sonoros incompatíveis com zonas mistas.
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FIGURA 140 - MAPA
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FIGURA 141 – MAPA

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

DE RUÍDO, REPORTADO AO INDICADOR

LDEN,

DESENHO

2/2 DO RELATÓRIO MR. 1944/12-NP

Página 358 de 620
Junho 2020

5.11.3.3 Caracterização acústica da envolvente e da instalação
As principais fontes de ruído identificadas nos diferentes locais de medição foram:
−
−
−

Tráfego rodoviário;
Ruídos de origem animal (pássaros, cães);
Ruídos de moradores e transeuntes.

Foram considerados dois cenários de emissão para a zona industrial de feitais:
1. Cenário 1 – Atividade geral, com ventiladores a 80% da sua total capacidade;
2. Cenário 2 - Atividade geral, com ventiladores a 100% da sua total capacidade.
Para a zona da Lavaria foi considerado apenas um cenário com a instalação a funcionar em
contínuo, durante 24 horas.

5.11.3.4 Representatividade da medição
A amostragem contemplou várias medições em dias distintos (28, 29 e 30 de novembro de 2017
e 30 de janeiro de 2018 para a zona industrial de feitais e 23, 24, 28, 29 e 30 de novembro de
2017 e 30 de janeiro de 2018 para a zona da Lavaria), por ponto de medição e período de
referência. Os valores obtidos presentes no Anexo VII garantem a representatividade da
situação de referência, após a extrapolação para os níveis sonoros de longa duração, pela
consideração das variações meteorológicas anuais sobre os níveis sonoros obtidos, nas amostras
parciais recolhidas. As medições foram efetuadas por recolha de amostras representativas do
ruído ambiente e do ruído residual, tendo-se efetuado 3 amostras, de cada, para cada um dos
períodos de referência legais.

5.11.3.5 Resultados e avaliação da conformidade
A síntese de resultados e comparação com os limites legais é apresentada nos quadros seguintes
(Quadro 149 e Quadro 150) para a Zona Industrial de Feitais e Quadro 151 para a zona da
Lavaria).
Q UADRO 149 – MEDIÇÕES

PARA O CENÁRIO

CRITÉRIO DOS VALORES LIMITE DE
V ALORES CORRIGIDOS P / LONGA DURAÇÃO
(CMET)
R. A MBIENTE

ZONA INDUSTRIAL DE FEITAIS

CRITÉRIO DA INCOMODIDADE SONORA: RUÍDO AMBIENTE (RA) – RUÍDO RESIDUAL (RR)

EXPOSIÇÃO

PONTO

1 NA

DIURNO

R. RESIDUAL

ENTARDECER

L EQ DIA

L DEN

LN

L DEN

LN

RA

RR

1

55

49

--

48

50,99

48,41

2

63

53

63

53

63,60

3

60

51

60

52

60,55

Limites
Legais

65
dB(A)

55
dB(A)

65
dB(A)

55
dB(A)

…

L EQ ENT
DIF.

DIF.
RA

RR

3

45

…

63,90

0

58,97

59,61

1

53,16

5 dB(A)

…

NOTURNO
L EQ NOITE
RR

(*)

48,56

47,64

1

59,46

0

53,12

53,43

0

53,53

0

51,28

51,66

0

4 dB(A)

…

(*) – Critério não aplicável, segundo o exposto no n.º 5 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 “O disposto na alínea b) do nº 1 não
se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inf erior a
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45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A),
considerando o estabelecido nos números 1 e 4 do anexo I”.

Q UADRO 150 – MEDIÇÕES
CRITÉRIO DOS VALORES LIMITE DE

2 NA

ZONA INDUSTRIAL DE FEITAIS

CRITÉRIO DA INCOMODIDADE SONORA: RUÍDO AMBIENTE (RA) – RUÍDO RESIDUAL (RR)

EXPOSIÇÃO

PONTO

PARA O CENÁRIO

V ALORES CORRIGIDOS P / LONGA
DURAÇÃO (CMET)

DIURNO

R. A MBIENTE

L EQ DIA

R. RESIDUAL

ENTARDECER

NOTURNO

L EQ ENT

L EQ NOITE

DIFERENÇA

L DEN

LN

L DEN

LN

RA

RR

1

54

47

--

48

49,10

48,41

2

64

54

63

53

65,46

3

60

51

60

52

59,83

Limites
Legais

65
dB(A)

55
dB(A)

65
dB(A)

55
dB(A)

DIFERENÇA
RA

RR

1

43

…

63,90

2

59,69

59,61

0

53,20

…

5 dB(A)

DIFERENÇA
RA

RR

(*)

47,33

47,64

0

59,46

0

53,76

53,43

0

53,53

0

51,43

51,66

0

…

4 dB(A)

…

3 dB(A)

(*) – Critério não aplicável, segundo o exposto no n.º 5 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 “O disposto na alínea b) do nº 1 não
se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor 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 receção igual ou inferior a 27 dB(A),
considerando o estabelecido nos números 1 e 4 do anexo I”.

QUADRO 151 – MEDIÇÕES
CRITÉRIO DOS VALORES LIMITE DE
EXPOSIÇÃO

PONTO

VALORES CORRIGIDOS P/ LONGA DURAÇÃO
(CMET )
R. AMBIENTE

R. RESIDUAL

PARA A ZONA DA LAVARIA

CRITÉRIO DA INCOMODIDADE SONORA: RUÍDO AMBIENTE ( RA) – RUÍDO RESIDUAL
( RR )
DIURNO

ENTARDECER

LEQ DIA

LEQ ENT

LDEN

LN

LDEN

LN

RA

RR

1

53

45

--

--

51,28

49,64

2

51

43

--

--

49,16

48,88

Limites
Legais

65 dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

…

DIF .

RA

RR

2

44

…

0

44

…

5 dB(A)

…

NOTURNO

DIF .

LEQ
NOITE
RR

(*)

45

…

(*)

(*)

55

…

(*)

4 dB(A)

…

(*) – Critério não aplicável, segundo o exposto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 “O disposto na alínea b) do nº 1 não
se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor 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 receção igual ou inferior a 27 dB(A),
considerando o estabelecido nos números 1 e 4 do anexo I”.

Em ambos os relatórios pode-se concluir que a ALMINA cumpre os requisitos sonoros legais
aplicáveis à emissão de ruído para a envolvente, impostos pelo Art.º 13.º do RGR, uma vez que
o seu funcionamento gera níveis sonoros dentro dos valores regulamentares, junto aos
recetores sensíveis mais próximos.
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5.12 Resíduos
5.12.1 Considerações gerais
Apresenta-se neste capítulo dados relativos ao funcionamento da ALMINA na sua globalidade e
a forma como esta gere os seus resíduos.
A indústria extrativa caracteriza-se normalmente pela geração de grandes quantidades de
resíduos. A ALMINA dispõe de um sistema eficaz de gestão de resíduos e monitoriza
periodicamente os resíduos produzidos no complexo industrial, 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 atividade da ALMINA que têm sido desenvolvidas atividades de reutilização
dos resíduos nos processos de enchimento de câmaras já exploradas sendo um processo que
constitui uma Melhor Técnica Disponível (MTD) do regime de Prevenção e Controlo Integrados
de Poluição (PCIP).

5.12.2 Caracterização do atual sistema de gestão de resíduos
Relativamente às fontes geradoras de resíduos, pode-se considerar que operação e manutenção
da atividade mineira, na ALMINA abrange a produção dos seguintes resíduos:
⎯ Resíduos mineiros: resultantes da extração, tratamento e armazenagem de
recursos minerais, tais como: escombro (LER: 01 01 01) e rejeitados (LER: 01 03 04*);
⎯ Resíduos industriais: que não estando diretamente ligados aos processos extrativos
ou de tratamento são produzidos para a manutenção de toda a atividade de
extração e tratamento do minério.
Para uma gestão ambientalmente adequada, os resíduos mineiros resultantes da atividade s ão
depositados nas instalações de resíduos construídas para o efeito.
Os rejeitados resultantes do tratamento do minério, são depositados na Instalação de Resíduos
“BE-BAC”, e o escombro na Instalação de Resíduos “Aterro Temporário de Feitais”.
Os resíduos industriais produzidos na instalação são separados de acordo com a sua tipologia,
nas várias áreas de produção sendo posteriormente armazenados no Parque de
Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI), de onde são transportados e
encaminhados para destino final por operadores licenciados para o efeito.
Os quantitativos de resíduos produzidos são declarados no Sistema Integrado de Licenciamento
do Ambiente (SILiAmb). Tendo como princípio a política dos 3R’s, sempre que possível são
adotados procedimentos que possibilitem a reutilização de embalagens.
O transporte de resíduos a partir das instalações da ALMINA é assegurado por operador
autorizado devidamente licenciado. No caso de recurso a transportadores por conta de outrem,
são solicitadas as respetivas licenças de transporte de mercadorias.
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5.12.3 Resíduos Mineiros
Para uma gestão ambientalmente adequada, os resíduos mineiros (escombro e rejeitados)
resultantes da atividade são depositados nas instalações de resíduos construídas para o efeito
e licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 31/2013 de 22 de fevereiro.
Instalação de resíduos “BE-BAC”
Esta instalação de resíduos destina-se à deposição dos rejeitados (LER: 01 03 04*) resultantes
do tratamento do minério na Lavaria Industrial. De acordo com o Decreto-Lei nº 10/2010 de 4
de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, esta instalação é de
Categoria A.
Instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais”
O escombro (LER: 01 01 01) resultante dos trabalhos subterrâneos de extração de minérios
metálicos e constituído por vários tipos de rocha (xisto negro, vulcânico e grauvaque) encaixante
da mineralização, é preferencialmente reutilizado no enchimento das frentes de trabalho
adjacentes, sendo apenas encaminhado para a superfície, para armazenamento na instalação
de resíduos, as quantidades excedentes, não passíveis de reutilização imediata. Os resíduos
depositados na instalação de resíduos “Aterro temporário de Feitais” são armazenados
temporariamente, sendo posteriormente utilizados no enchimento das câmaras já exploradas.
Esta infraestrutura tem uma capacidade total de armazenamento de 1 056 000 Ton, e está
dotada de drenagem periférica onde são recolhidas as águas pluviais potencialmente
contaminadas e a drenagem de lixiviados com origem na própria instalação. Essas águas são
encaminhadas para a bacia de drenagem de Feitais, de onde são bombeadas para a instalação
de resíduos “BE-BAC”.

2016
Escombro

2017
Rejeitados

FIGURA 142 – PRODUÇÃO

2018

3071204

2 542 634

528 570

2497295

558 882

164 960

156 400
2015

1 938 413

2666428

2 501 468

3271657

2 324 536

2380840

947 121

Toneladas

2 224 440

Na figura abaixo apresenta-se a quantidade de escombro e rejeitados produzidos entre os anos
2015 e 2019.

2019

Total

DE RESÍDUOS MINEIROS

A atual instalação de resíduos “BE-BAC” é o resultado da junção das instalações “BE” e “BAC”.
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As duas instalações “BE” e “BAC” foram construídas na década de 90. Tendo por base a
informação constante do Projeto de Execução da Barragem de Rejeitados (BE), apresentam-se
seguidamente, de forma sintética, os resultados dos vários estudos geológicos e geotécnicos
desenvolvidos na área de implantação da infraestrutura à data do projeto. Os trabalhos de
prospeção geológica basearam-se em valas de prospeção, perfis sísmicos de refração,
sondagens mecânicas e ensaios “in situ”. Com base nestes trabalhos de prospeção, distinguemse as seguintes características do meio:
• o maciço exposto pela escavação em duas valas, com 4 m de profundidade, evidenciou
bancadas alternantes de xisto e grauvaque de possança variável, com veios de quartzo
associados a óxidos e hidróxidos de ferro, por vezes com carácter regular ao longo dos
planos de xistosidade e a soldar as diáclases principais;
• em termos de alteração da capa superficial, esta é do tipo W5 a W4-5 e diminui em
profundidade (W4 a W3);
• no respeitante à fracturação, esta também varia em profundidade, sendo F5 junto à
superfície a F4-5 e localmente F3. A zona está intensamente fraturada em distintas
direções, seguindo, contudo, a maior parte das falhas a orientação WNW e NW e
inclinação NE;
• os resultados da refração sísmica atestam quatro horizontes, com profundidades entre
1,60, 3, 8, >8 m, com velocidade das ondas sísmicas (VL) variando entre 420 e 5.000 m/s;
• as sondagens mecânicas e ensaios “in situ” efetuados e os ensaios de absorção de água
sob pressão tipo “Lugeon” realizados demonstram que, de modo genérico, o maciço não
exibe grandes permeabilidades, apesar de estar fortemente afetado por acidentes
tectónicos; verifica-se que, na maioria dos casos, houve colmatação das
descontinuidades, devido a arrastamento de finos durante a execução dos ensaios,
assim como em 80% dos casos as perdas específicas são superiores a 0,1 U.A. em termos
de zonamento geotécnico identificam-se as seguintes três zonas com características
geotécnicas diferentes:
- Zona geotécnica ZG3: alteração W5 ou W4-5 com fracturação F5 ou F4-5 e VL< 1000 m/s. Esta
zona engloba os depósitos superficiais – terra vegetal, aluvião, coluvião e eluvião e o maciço
rochoso muito alterado a decomposto, com fraturas próximas a muito próximas,
correspondendo a velocidades de propagação baixas. Consideram-se ainda todas as zonas de
falha incluindo os seus enchimentos, bem como as zonas adjacentes.
- Zona geotécnica ZG2: alteração W3 ou W3-4 com fracturação F4 ou F4-5 e VL 1.000 a 2.500
m/s. Esta zona abrange maciço rochoso subjacente ao da Zona geotécnica ZG3 e apresenta
espessura mínima de 4 m, e a máxima de cerca de 35 m.
No que diz respeito à “BAC” tendo por base a informação constante do Projeto de Execução da
Barragem de Águas Claras (BAC) apresentam-se de forma sintética, os resultados dos vários
estudos geológicos e geotécnicos desenvolvidos na área de implantação da infraestrutura à data
do projeto.
Os trabalhos de prospeção geológica consistiram em sondagens mecânicas e ensaios “in situ”,
acompanhadas de ensaios de água sob pressão “Lugeon”. Com base nestes trabalhos de
prospeção, distinguem-se as seguintes características do meio:
•

em termos gerais, sob a capa superficial de terra vegetal, de espessura variável até 0,30
m, ocorre o maciço de grauvaque e/ou xisto argiloso, e carbonoso, decomposto e muito
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alterado a decomposto (W5 e W4-5) e com fraturas em geral muito próximas (F5),
esporadicamente próximas (F4); a espessura da zona com estas características é
irregular variando entre cerca de 1 a 7 m;
•

•

Inferiormente o maciço é de composição idêntica, mas medianamente alterado (W3)
por vezes (W4) e com fraturas próximas a muito próximas (F4-5); a espessura desta
zona varia entre 2,5 a 17,5 m;
o nível mais profundo ocorre no maciço são a pouco alterado (W1-2) com fraturas
frequentemente próximas a muito próximas (F 4-5) e só esporadicamente
medianamente afastadas; por vezes no seio das zonas descritas ocorrem bancadas de
espessura variável, correspondentes a zonas de perturbações com características W4 a
W5 e F4 e F5;

•

dos ensaios “Lugeon” realizados, a partir dos 5 m e em trechos de 3 m, resultam
absorções específicas inferiores a 1 U.A., com o seguinte zonamento:
- Perda específica superior a 0,5 U – respeita à capa superficial do maciço com espessura entre
5 a 12 m;
- Perda específica entre a 0,3 e 0,5 U.A - respeita à faixa subjacente à anterior unicamente sob
o trecho da margem esquerda;
- Perda específica inferior a 0,3 U.A - corresponde ao nível mais profundo.
Com a obra de alteamento que decorreu em 2013/2014, a qual foi objeto de AIA, a
infraestrutura passou a designar-se instalação de resíduos “BE-BAC”. As principais intervenções
efetuadas na obra de alteamento da instalação de resíduos consistiram nas seguintes:
✓ reforço do maciço de jusante do corpo da BE;
✓ alteamento do coroamento até a cota (168,00);
✓ construção de três diques (dique 1, dique 2 e dique 3) nas portelas existentes na
margem esquerda, também à cota (168,00), a jusante da “BAC”;
✓ redimensionamento do órgão de segurança - descarregador de superfície.
Para a concretização das várias intervenções foram efetuados os seguintes trabalhos
específicos:
✓ foi construído um aterro de reforço a jusante da BE com solos armazenados em stock,
de modo a assegurar as condições adequadas à segurança e estabilidade do desenrolar
da empreitada;
✓ as fundações dos aterros foram sempre devidamente executadas, tendo-se decapado
uma área da ordem de 16.498 m2 , a que correspondeu um volume de saneamento de
cerca de 5 278 m3 ;
✓ o tapete drenante existente a jusante do corpo principal da BE foi prolongada por
camada de brita (tipo 3) adequadamente envolvida em manta de geotêxtil não tecido
(gramagem de 300 g.m-2 ), à saída do qual foi instalado um tubo coletor para conduzir
os lixiviados ao tanque de recolha, instalado a jusante da infraestrutura;
✓ efetuou-se o alteamento do corpo principal da nova IR por camadas a partir do
coroamento da antiga BE incluindo a ainda a execução de dois tapetes drenantes cujas
localizações e áreas correspondentes são as seguintes:
▪ entre os perfis 21 e 25 e com área de cerca de 216 m2 ;
▪ entre os perfis 4 e 7 e com área de cerca de 333 m2 ;
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✓ o alteamento da “BE-BAC” foi possível adotando duas geometrias diferentes para o
núcleo e, consequentemente, para o filtro-chaminé; este filtro em areia liga ao da antiga
BE, que por sua vez liga ao tapete drenante na base, prolongado também a partir do ali
já existente;
✓ na zona central do corpo da “BE-BAC” numa área de 9 940 m2 situada entre o núcleo e
o maciço de montante, foi colocada uma membrana bentonítica, tipo Bentofix NSP
4900, com condutividade hidráulica de 2×10-11 m.s -1 , para garantir a impermeabilização
e estabilidade do núcleo, entre o PK 00+200,00 e o PK 0+520,00;
✓ foram executados três pequenos diques nas portelas existentes na margem esquerda,
designadas por dique 1, dique 2 e dique 3, todas com perfil simétrico;
✓ foi estudada a permeabilidade do terreno natural situado a cotas mais elevadas, a
ocupar pelos resíduos armazenados, através de 6 furos realizados para o efeito pela
SULENSAIO, onde se obtiveram valores médios de cerca de 10-7 m.s -1 .
No que diz respeito ao sistema de impermeabilização basal da instalação de resíduos “Aterro
temporário de Feitais” este foi projetado para reforçar a barreira geológica natural, sendo
constituído por uma camada mineral de material de carácter argiloso, com espessura de 0,3 m,
interposta entre o bedrock e os resíduos, e compactada numa camada única.
O sistema de impermeabilização basal projetado é constituído por uma camada de material
argiloso com uma espessura de 0,5 m, colocada sobre material piritoso que já se encontrava aí
depositado aquando da construção desta instalação, e compactada em duas camadas de 0,25
m. Esta camada que constituiu barreira geológica artificial assegura, através de efeito
combinado, um coeficiente de permeabilidade K inferior a 1x10-8 m/s. A seleção do material
necessário à criação destes sistemas de impermeabilização proveio dos escombros de material
xisto-grauváquico e vulcano-sedimentar encaixante da mineralização (produto da fase de
desenvolvimento mineiro) tendo sido previamente executados ensaios geotécnicos
laboratoriais realizados sobre os materiais de natureza argilosa. Os resultados obtidos, que
constam no Projeto de Execução para Licenciamento do Aterro temporário de Estéreis da Mina
de Feitais – Aljustrel, permitiram concluir, no que respeita às propriedades impermeabilizantes,
que se tratava de um material que, apesar de ser pouco plástico e de possuir poucos finos, se
comportava, após compactação, como praticamente impermeável a impermeável, exibindo,
portanto, características indicadas para se poder constituir como barreira de impermeabilização
basal.

5.12.4 Resíduos Industriais
Os resíduos industriais produzidos no complexo industrial são separados e encaminhados para
o Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI). Esta infraestrutura
tem uma área total de 1.100 m2 , com uma área coberta de 500 m2 para armazenamento dos
resíduos perigosos, e uma área descoberta de 600 m 2 onde são armazenados os resíduos não
perigosos. Toda a área é impermeabilizada, destinando-se esta infraestrutura ao
armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação, até estes serem
encaminhados para destino final por intermédio de operadores de gestão de resíduos
devidamente autorizados.
No que diz respeito aos resíduos não perigosos em média, os resíduos são armazenados durante
2 semanas, enquanto os resíduos perigosos, dependendo do tipo de resíduo e da quantidade,
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podem estar armazenados no PATRI durante 2 meses. Assim, os resíduos industriais produzidos
nas instalações da ALMINA são armazenados no PATRI por um período inferior a 1 ano.

5.12.4.1 Resíduos Perigosos
No quadro seguinte identificam-se e caracterizam-se os resíduos perigosos produzidos na
ALMINA no ano de 2019. Apresenta-se a descrição do tipo de resíduo produzido, respetiva
classificação LER, origem, transportador, destinatário, quantidade gerada e destino final.
Em 2017, entrou em funcionamento o Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos
Industriais (PATRI). Esta infraestrutura destina-se ao armazenamento temporário dos resíduos
produzidos no complexo industrial, até estes serem encaminhados para destino final por
intermédio de operadores de gestão de resíduos devidamente autorizados.
Q UADRO 152 – RESÍDUOS
RESÍDUOS PERIGOSOS

Resíduos de tintas
e vernizes

LER

08 01 11 (*)

TOTAL
(KG)

PERIGOSOS PRODUZIDOS

TRANSPORTADOR

(2019)
DESTINO
FINAL

DESTINATÁRIO

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

OPERAÇÃO

846

Ambigroup
resíduos, S.A

846

Ambigroup
Resíduos, S.A

846

D15

17 355

CarmonaSociedade de
Limpeza e
Tratamento de
Combustíveis,
S.A

17 355

R13

Óleos Usados

13 02 08 (*)

17 355

Carmona-Sociedade
de Limpeza e
Tratamento de
Combustíveis, S.A

Mistura de
resíduos
provenientes de
separadores
óleo/água

13 05 08 (*)

29 560

HIDROTRANSLimpezas Técnicas e
Industriais, LDA.

29 560

José Maria
Ferreira &
Filhos, Lda.

29 560

R12

Mangueiras
Hidráulicas

13 08 99 (*)

13 736

Ambigroup
resíduos, S.A

13 736

Ambigroup
resíduos, S.A

13 736

D15

Embalagens
Contaminadas

15 01 10 (*)

14 644

Ambigroup
resíduos, S.A

14 644

Ambigroup
resíduos, S.A

14 644

R13

Aerossóis

15 01 11 (*)

850

Ambigroup
resíduos, S.A

850

Ambigroup
resíduos, S.A

850

D15

15 02 02 (*)

18 762

18 762

R13
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RESÍDUOS PERIGOSOS

LER

TOTAL
(KG)

Absorventes
Contaminados

TRANSPORTADOR
DESIGNAÇÃO

DESTINO
FINAL

DESTINATÁRIO
Q UANT.

Ambigroup
resíduos, S.A

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

OPERAÇÃO

Ambigroup
resíduos, S.A

Filtros de Óleo

16 01 07 (*)

3 986

Ambigroup
resíduos, S.A

3 986

Ambigroup
resíduos, S.A

3 986

D15

Componentes
perigosos não
abrangidos em 16
01 07 a 16 01 11,
16 01 13 e 16 01
14

16 01 21 (*)

10 976

Ambigroup
resíduos, S.A

10 976

Ambigroup
resíduos, S.A

10 976

D15

Gases em
recipientes sob
pressão (incluindo
halons) contendo
substâncias
perigosas

16 05 04 (*)

18

Ambigroup
resíduos, S.A

18

Ambigroup
resíduos, S.A

18

D15

Produtos
Químicos de
Laboratório

16 05 06 (*)

886

Ambigroup
resíduos, S.A

886

Ambigroup
resíduos, S.A

886

D15

Baterias Usadas

16 06 01 (*)

2 922

Ambigroup
resíduos, S.A

2 922

Ambigroup
resíduos, S.A

2 922

R13

Resíduos
contendo
hidrocarbonetos

16 07 08 (*)

1 870

HIDROTRANSLimpezas Técnicas e
Industriais, LDA

1 870

José Maria
Ferreira &
Filhos, Lda.

1 870

R12

Solos
Contaminados

17 05 03 (*)

19 488

Ambigroup
resíduos, S.A

19 488

Ambigroup
resíduos, S.A

19 488

D15

63

Rentokil Initial
PortugalServiços de
Protecção
Ambiental, Lda.

63

D9

Resíduos
hospitalares
(grupo III)

18 01 03 (*)

63

Rentokil Initial
Portugal- Serviços
de Protecção
Ambiental, Lda.

Lâmpadas
Fluorescentes

20 01 21 (*)

336

Ambigroup
resíduos, S.A

336

Ambigroup
resíduos, S.A

336

R13

Equipamento fora
de uso contendo
clorofluorcarbone
tos

20 01 23 (*)

186

Ambigroup
resíduos, S.A

186

Ambigroup
resíduos, S.A

186

R13

Pilhas e
acumuladores
abrangidos em 16
06 01, 16 06 02
ou 16 06 03 e
pilhas e
acumuladores
não triados
contendo desses
acumuladores ou
pilhas

20 01 33 (*)

146

Ambigroup
resíduos, S.A

146

Ambigroup
resíduos, S.A

146

R13
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RESÍDUOS PERIGOSOS

Equipamento
Elétrico e
Eletrónico fora de
uso, não
abrangido em 20
01 21 ou 20 01
23, contendo
componentes
perigosos

TOTAL
(KG)

LER

20 01 35 (*)

300

TRANSPORTADOR

DESTINO
FINAL

DESTINATÁRIO

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

OPERAÇÃO

Ambigroup
resíduos, S.A

300

Ambigroup
resíduos, S.A

300

R13

Salienta-se que por lapso a ALMINA utilizou o código LER 130899* no ano 2018, para os resíduos
de mangueiras hidráulicas, no entanto verificou-se que não seria o mais correto. Assim no ano
2019, juntamente com o operador de gestão de resíduos, o LER para esta tipologia de resíduos
passou a ser o código 160121*.

5.12.4.2 Resíduos Não Perigosos
Semelhante ao quadro apresentado no subcapítulo anterior, no quadro seguinte identificam-se
e caracterizam-se os resíduos não perigosos produzidos na ALMINA em 2019.
QUADRO 153 – RESÍDUOS
RESÍDUOS
PERIGOSOS

LER

TOTAL
(KG)

Resíduos de
toner de
impressão não
abrangidos em
08 03 17

08 03 18

Papel e cartão
Embalagens de
plástico

Madeira

TRANSPORTADOR

(2019)
DESTINATÁRIO

DESTINO FINAL

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

OPERAÇÃO

58

Ambigroup resíduos,
S.A

58

Ambigroup resíduos, S.A

58

R13

15 01 01

10150

Ambigroup resíduos,
S.A

10 150

Ambigroup resíduos, S.A

10150

R13

15 01 02

160

Ambigroup resíduos,
S.A

160

Ambigroup resíduos,
S.A

160

Ambigroup resíduos,
S.A

61 110

Ambigroup resíduos, S.A

208 630

Ambigroup resíduos, S.A

9 192

R13

Ambigroup resíduos, S.A

797 862

R13

15 01 03

208 630

EPI´s Usados
15 02 03

16 01 17

Ambigroup Serviços,
S.A

147 620

Ambigroup resíduos,
S.A

1 122

9 192

Filtros de Ar
Embalagens
Metal (RSU)

NÃO PERIGOSOS PRODUZIDOS

797 862

Ambigroup resíduos,
S.A

8 070

Ambigroup resíduos,
S.A

3 608
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R13

RESÍDUOS
PERIGOSOS

LER

TOTAL
(KG)

TRANSPORTADOR
DESIGNAÇÃO

DESTINATÁRIO
Q UANT.

DESTINO FINAL

DESIGNAÇÃO

Q UANT.

OPERAÇÃO

Ambigroup resíduos, S.A

62 532

R13

Ambigroup resíduos,
S.A
Ferro e Aço

624 620
Ambigroup Serviços
S.A.
Ambigroup resíduos,
S.A

234

Ambigroup Serviços
S.A.

169 400

Ambigroup Serviços
S.A.

30 000

Ambigroup resíduos,
S.A

30 200

Metais não
ferrosos
(Alumínio/Inox)

Ambigroup resíduos,
S.A

2 332

Objetos
cortantes e
perfurantes

18 01 01

25

Rentokil Initial
Portugal- Serviços de
Protecção Ambiental,
Lda.

25

Rentokil Initial PortugalServiços de Protecção
Ambiental, Lda.

25

D15

REEE

20 01 36

8 220

Ambigroup resíduos,
S.A

8 220

Ambigroup resíduos, S.A

8 220

R13

Plásticos
(Diversos)

20 01 39

1 980

Ambigroup resíduos,
S.A

1 980

Ambigroup resíduos, S.A

1 980

R13

Ambigroup resíduos,
S.A

270 820

Ambigroup Serviços
S.A.

Ambigroup resíduos, S.A

399 440

R13

128 620

HIDROTRANSLimpezas Técnicas e
Industriais, LDA

14 240

José Maria Ferreira &
Filhos, Lda.

30 660

José Maria Ferreira e
Filhos, Lda.

66 700

R12

Transportes Os Três
Mosqueteiros Lda

21 800

Chumbo

Manganês

Metais não
ferrosos (cobre)
16 01 18

RIB´s

20 03 01

Lamas de fossas
séticas

20 03 01

62 532

399 440

66 700

Estes resíduos são transportados por operador licenciado, para o exterior da ALMINA, para
valorização ou eliminação por operadores também licenciados para o efeito.

5.12.4.3 Condições de armazenamento dos resíduos
Com exceção dos rejeitados, escombro, óleos usados e resíduos hospitalares, os restantes
resíduos perigosos são recolhidos seletivamente nas diversas áreas produtivas. Diariamente
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estes resíduos são recolhidos e armazenados no Parque de Armazenamento Temporário de
Resíduos Industriais (PATRI), até serem encaminhados para o destino final.
O PATRI tem uma área total de 1.100 m2 devidamente impermeabilizada, (600 m2 de área
descoberta e 500 m2 de área coberta). Os resíduos são armazenados de acordo com a sua
tipologia em contentores identificados e adequados às quantidades produzidas.

FIGURA 143 – PATRI

ZONA DESCOBERTA

FIGURA 144 – PATRI
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5.12.4.4 Condições de expedição dos resíduos
Os resíduos industriais produzidos nas instalações da ALMINA são transportados para
valorização ou para eliminação por intermédio de operadores devidamente autorizados.
No que se refere à gestão dos resíduos hospitalares a ALMINA utiliza os serviços da Rentokil,
sendo a recolha destes resíduos efetuada 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 litros 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 Rentokil inclui a substituição e transporte destes contentores até ao seu
destino final.

5.13 Risco de catástrofes
5.13.1 Considerações gerais
A vulnerabilidade do ser humano aos fenómenos naturais aos riscos reflete o grau de preparação
e de resposta aos mesmos. Este grau de preparação e de resposta é a razão pela qual um dado
fenómeno pode ter consequências devastadoras num local e noutro não ter consequência
significativas, especialmente quando falamos em vidas humanas.
A evolução tecnológica criou os apelidados acidentes tecnológicos, decorrentes de fatores como
a maior quantidade de substâncias perigosas utilizadas e dos diversos setores industriais que
imergiram para dar resposta às necessidades cada vez mais exigentes do estilo de vida da
população global.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) é um serviço central, da administração direta
do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio.
A ANPC, tendo por missão planear, coordenar e executar a política de proteção civil,
designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro
de populações e de superintendência da atividade dos bombeiros, bem como assegurar o
planeamento e coordenação das necessidades nacionais na área do planeamento civil de
emergência com vista a fazer face a situações de crise ou de guerra, efetuou um documento de
nome “Avaliação Nacional de Risco” que pretende fornecer informação ao cidadão comum
sobre os riscos a que estes estão sujeitos em cada área do território.
No âmbito do presente descritor foi considerado pertinente avaliar os seguintes documentos e
instrumentos de gestão territorial:
−
−
−
−

Avaliação Nacional de Risco - ANPC 2014;
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljustrel (PMEPC-Aljustrel);
Plano de Emergência Externo da ORICA;
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Aljustrel;
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−

Plano de Emergência Interno da ALMINA.

5.13.2 Avaliação Nacional de Risco - ANPC 2014
Efetua-se no presente ponto uma descrição resumida da Avaliação Nacional de Risco, daqui em
diante designada por ANR.
Efetuando uma descriminação em tipo de risco (Naturais, Tecnológicos e Mistos), a avaliação
efetuada identifica e caracteriza os perigos, quantifica o risco de afetar o território nacional e
tem em consideração o impacto das alterações climáticas e os cenários daí decorrentes.
A caracterização climática, recursos hídricos, uso e ocupação do solo, caracterização
demográfica, caracterização económica e as alterações climáticas permitem obter dados sobre
a ocorrência de fenómenos naturais e dos riscos deles decorrentes. Estes temas não são
descritos neste ponto, apesar de serem abordados na ANR, uma vez que são abordados de
forma detalhada em descritores específicos do presente EIA e de acordo com a realidade da
ALMINA.
Como referido anteriormente, os riscos analisados na ANR foram os de génese natural,
tecnológica e misto:
−

−

−

Riscos Naturais
o Meteorologia:
▪ Nevões, Ondas de calor, Vagas de frio, Secas.
o Hidrologia:
▪ Cheias e inundações
▪ Inundações e galgamentos costeiros.
o Geodinâmica interna e externa:
▪ Sismos; Tsunamis; Movimentos de massa; Erosão costeira – Recuo e
instabilidade das arribas e Destruição de praias e sistemas dunares.
Riscos Tecnológicos:
o Acidentes graves de transporte:
▪ Acidentes rodoviários, ferroviários, fluviais/marítimos; aéreos e
transporte de mercadorias perigosas.
o Infraestruturas:
▪ Acidentes em infraestruturas fixas de transportes de produtos
perigosos; Incêndios urbanos e em centros históricos; Colapsos de
túneis, pontes e infraestruturas; Rutura de barragens.
o Atividade industrial e comercial:
▪ Substâncias perigosas (acidentes industriais); Colapso de edifícios com
elevada concentração populacional; Emergências radiológicas.
Riscos Mistos:
o Incêndios florestais.

A metodologia usada na ANR tem em consideração o seguinte:
−
−

Grau de probabilidade: Tendo em conta a probabilidade anual de ocorrência e o período
de retorno;
Gravidade: Considerando a ocorrência, ou não, de impactes na população (n.º de
vítimas mortais), impactes ambientais e impactes na socioeconomia;
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E, por último,
−

Risco: Relação entre a probabilidade e o grau de gravidade identificado para uma dada
situação.

Os quadros de correspondência utilizadas na metodologia usada na ARN são as apresentadas de
seguida.
Q UADRO 154 – GRAUS

DE PROBABILIDADE

GRAU DE PROBABILIDADE

PROBABILIDADE ANUAL

PERÍODO DE RETORNO

Elevado

≥ 0.2

≤5

Médio-alto

0.05 – 0.2

5 – 20[

Médio

0.02 – 0.05

20 – 50

Médio-baixo

0,005 a 0,02

50 – 200

Baixo

< 0,005

> 200

QUADRO 155 – GRAUS
GRAU DE
GRAVIDADE

IMPACTE

DE GRAVIDADE
DESCRIÇÃO

Não há feridos nem vítimas mortais.
População

Não há mudança/retirada de pessoas ou apenas de um número restrito, por um período curto
(até 12 horas). Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há suporte ao nível
monetário nem material). Danos sem significado.

Ambiente

Não há impacte no ambiente.

Socio economia

Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade Não há perda financeira.

Residual

Reduzido número de vítimas-padrão (inferior a 50).
População

Retirada de pessoas por um período inferior a 24 horas. Algum pessoal de apoio e reforço
necessário. Alguns danos.

Ambiente

Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradouros.

Socio economia

Disrupção (inferior a 24 horas). Pequena perda financeira.

População

Retirada de pessoas por um período de 24 horas. Algum pessoal técnico necessário. Alguns
danos.

Ambiente

Impacte no ambiente sem efeitos duradouros.

Socio economia

Alguma disrupção na comunidade (menos de 48 horas). Alguma perda financeira.

Reduzido

Número moderado de vítimas-padrão (50 a 200).
Moderada

Acentuado número de vítimas-padrão (200 a 500).

Acentuado

População

Número elevado de retirada de pessoas por um período superior a 24 horas. Recursos externos
exigidos para suporte ao pessoal de apoio. Danos significativos que exigem recursos externos.

Ambiente

Alguns impactes com efeitos a longo prazo.

Socio economia

Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis. Perda significativa e
assistência financeira necessária.
Número muito acentuado de vítimas-padrão (superior a 500).

População

Retirada em grande escala de pessoas por uma duração longa. Pessoal de apoio e reforço
necessário.

Ambiente

Impacte ambiental significativo e/ou danos permanentes.

Socio economia

A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo.

Crítico
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Q UADRO 156 – MATRIZ

DE RISCO

- GRAU

DE RISCO

GRAU DE GRAVIDADE

GRAU DE
PROBABILIDADE

RESIDUAL

REDUZIDO

M ODERADO

A CENTUADO

CRÍTICO

ELEVADO

Risco baixo

Risco moderado

Risco elevado

Risco extremo

Risco extremo

M ÉDIO-ALTO

Risco baixo

Risco moderado

Risco elevado

Risco elevado

Risco extremo

M ÉDIO

Risco baixo

Risco moderado

Risco moderado

Risco elevado

Risco extremo

M ÉDIO-BAIXO

Risco baixo

Risco baixo

Risco moderado

Risco elevado

Risco extremo

BAIXO

Risco baixo

Risco baixo

Risco moderado

Risco moderado

Risco elevado

5.13.3 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljustrel (PMEPC Aljustrel)
Os riscos naturais e tecnológicos, constituindo ameaças constantes para o dia-a-dia da
população, levou à revisão, por parte da Câmara Municipal de Aljustrel do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil (PMEPC).
O PMEPC de Aljustrel é um plano que visa enfrentar a generalidade das situações de acidente
grave ou catástrofe que possam vir a ocorrer no Município de Aljustrel.
O PMEPC não é um documento definitivo, sendo obrigatório proceder à sua revisão no mínimo
bienalmente.
No entanto, sempre que existam alterações pertinentes fruto da sua aplicação prática em
exercícios ou em situações reais de emergência, ou pela perceção de novos riscos, pela
identificação de novas vulnerabilidades, pela existência de informações decorrentes de novos
estudos ou relatórios de carácter técnico e científico, pela mudança dos meios e recursos
disponíveis, pela alteração dos contactos das diversas entidades envolvidas no plano ou por
mudanças do quadro legislativo em vigor, deve proceder-se à sua atualização.
O Diretor do PMEPC de Aljustrel é o Presidente da Câmara Municipal, a quem compete, em caso
de acidente grave ou catástrofe, coordenar todas as operações de proteção civil na área do
Município.
Neste sentido, o presente Plano constitui um documento flexível, dinâmico e de fácil consulta,
identificando claramente as situações de risco e apontando um conjunto de soluções de
emergência a partir dos meios e recursos existentes no Município de Aljustrel.
O Plano Municipal de Emergência de Aljustrel está dividido da seguinte forma:
−
−
−
−

Enquadramento Geral do Plano;
Organização da Resposta;
Áreas de Intervenção;
Informação Complementar.

São identificados no presente IGT os riscos apresentados no Quadro 157.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 374 de 620
Junho 2020

QUADRO 157 – RISCOS
RISCOS NATURAIS

IDENTIFICA DOS NO

PMEPC

RISCOS TECNOLÓGICOS

DE

A LJUSTREL
RISCOS M ISTOS

Acidentes rodoviários e aéreos
Acidentes no transporte terrestre de
mercadorias perigosas
Colapso de estruturas (túneis, pontes e
outras infraestruturas)

Movimentos de massa em
vertentes
Cheias e inundações
Risco sísmico
Risco de secas
Ondas de calor
Vagas de frio
Nevoeiros
Ciclones violentos e tornados

Cheias e inundações por rotura de
barragens
Colapso de galerias e cavidades de
minas
Acidentes em áreas e parques
industriais
Acidentes que envolvam substâncias
perigosas (Diretiva Seveso)
Acidentes em instalações de
combustíveis, óleos e lubrificantes

Incêndios florestais
Degradação e contaminação de
aquíferos
Degradação e contaminação de
águas superficiais
Erosão hídrico dos solos

Acidentes em estabelecimentos de
fabrico e de armazenagem de produtos
explosivos
Incêndios urbanos
Poluição atmosférica grave com
partículas e gases
Poluição atmosférica grave com
partículas e gases

Em termos de articulação o presente plano articula-se principalmente com os seguintes:
−
−
−
−

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000);
Plano Diretor Municipal de Aljustrel (PDM);
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);
Plano Operacional Municipal (POM).

O PMEPC de Aljustrel só é ativado em caso de iminência ou ocorrência de acidentes graves ou
catástrofes, sendo a competência para a ativação do plano a Comissão Municipal de Proteção
Civil (CMPC).
Importa referir que dentro da CMPC encontra-se um representante da ALMINA, sendo desta
forma do inteiro conhecimento da ALMINA o presente plano.

5.13.4 Plano de Emergência Externo da ORICA
Dentro dos planos abordados no presente descritor considera-se o da ORICA como relevante
dada à sua proximidade com a ALMINA, em particular com a proximidade à Barragem de Água
Industrial.
O presente plano está estruturado da seguinte forma:
−
−

Enquadramento Geral do Plano;
Organização da Resposta;
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−
−

Áreas de Intervenção;
Informação Complementar.

Os cenários de acidentes graves identificados no Plano de Emergência Externo considerados
como suscetíveis de ocorrer na Orica Mining Services Portugal S.A. que podem estar na origem
de consequências no exterior das suas instalações são:
−

−

−
−
−

Explosões:
o Sobrepressões devidas a ondas de choque com repercussões quer em termos
de danos sobre os seres humanos, querem sobre estruturas;
o Efeitos Térmicos associados ao fenómeno de Fireball;
o Projeção de materiais que poderão suceder no momento da Explosão.
Incêndios:
o Incêndio de Alumínio;
o Incêndio de Gasóleo;
o Incêndio de fuel óleo.
Derrames
Rutura de depósitos de fuel óleo ou gasóleo
Derrame na operação de abastecimento dos; Depósitos de fuelóleo ou gasóleo pelos
camiões-cisterna.

Em termos de localização o subprojecto em estudo suscetível de ser influenciado por acidente
grave na ORICA é o alteamento da BAI, pela sua proximidade à instalação de explosivos.
No parecer emitido pela ORICA foi referido o seguinte:
“Face às alterações propostas não encontramos impactos relevantes para as nossas atividades
e instalações fabris em Aljustrel”.
É de salientar que, para além de um representante da ALMINA pertencer à CMPC, a ALMINA
está incluída na fase de emergência e de reabilitação do plano de emergência externo da ORICA
através de apoios humanos e materiais consoante a necessidade da situação.

5.13.5 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI), de âmbito municipal ou
intermunicipal, contêm as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além
das ações de prevenção, incluem a previsão e a programação integrada das intervenções das
diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios.
A elaboração e gestão das ações preconizadas no PMDFCI do concelho de Aljustrel, estão
enquadradas no sistema de planeamento e gestão territorial, estando de acordo com o Plano
Nacional de Desenvolvimento Rural, com o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do
Território, com os Planos Sectoriais da Rede Natura 2000, com o Plano Regional de
Ordenamento do Território (PROT) e com o Plano Municipal de Ordenamento do Território.
O PMDFCI está estruturado da seguinte forma:
−

Caderno I – Plano de Ação
o Enquadramento do plano no âmbito do sistema de gestão territorial e no
sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios;
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o Análise do risco, da vulnerabilidade aos incêndios e da zonagem do território;
o Eixos estratégicos;
o 4º Eixo estratégico;
o 5º Eixo estratégico;
o Estimativa de orçamento para implementação do PMDFCI
−

Caderno II – Informação de base:
o Caracterização física;
o Caracterização climática;
o Caracterização da população;
o Parâmetros considerados para a caracterização do uso do solo e zonas
especiais;
o Análise do histórico e da casualidade dos incêndios florestais.

Segundo o ponto 2.3 (Prioridades de defesa) do PMDFCI de Aljustrel, os elementos considerados
prioritários a defender são a “Ermida de Nossa Srª da Assunção situada na freguesia de
Messejana e as 3 minas de Aljustrel, as quais se encontram muito próximas de zonas de elevado
e muito elevado risco de incêndio florestal.”
Os eixos estratégicos definidos no PMDFCI de Aljustrel são os seguintes:
−
−
−
−
−

Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;
Redução da incidência dos incêndios;
Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;
Recuperar e reabilitar os ecossistemas;
Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.

Num concelho com a importância de valores biológicos, como o de Aljustrel, com parte do seu
território integrado em ZPE (20%), as intervenções a realizar devem ter em atenção algumas
boas práticas, como por exemplo:
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Minimizar as compactações do solo e as perdas de matéria orgânica;
Minimizar as perturbações para os grupos animais durante o período reprodutivo,
respeitando as alturas do ano adequadas à realização de controlo de matos e/ou
podas/desbastes;
Manter, sempre que possível, as sebes naturais e as orlas de herbáceas;
Monitorizar a presença de doenças e as populações de insetos e roedores;
Preservar as árvores longevas e cavernosas;
Utilizar corta matos em detrimento de grades no controlo de matos em áreas
agroflorestais;
Utilizar destroçadores que permitam o corte, destroçamento e deposição do material
lenhoso;
Evitar contaminações do solo e da água, especialmente durante operações florestais
com maquinaria agroflorestal;
Identificar e respeitar os valores geológicos, ecológicos, patrimoniais e culturais;
Selecionar e/ou formar operadores agroflorestais com qualificação adequada;
Respeitar as regras de saúde e segurança no trabalho.
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Segundo o PMDFCI o número e extensão dos incêndios tem sido relativamente baixo quando
comparado com outras áreas do sul do país.
No Plano Sectorial da Rede Natura 2000, realizado pelo Instituto da Conservação da Natureza e
da Biodiversidade (ICNB) em 2006, a ZPE de Castro Verde é caracterizada como integrando a
área nuclear do “Campo Branco”, região de peneplanície vocacionada para a agricultura e
pecuária extensiva, cujo habitat predominante são áreas agrícolas extensivas, desprovidas de
vegetação arbóreo-arbustiva.
Tal como verificado na Figura 17 , dos subprojectos em estudo, o Alteamento da BAI é o projeto
que apresenta afetação direta na ZPE de Castro Verde e situa-se junto a uma área de risco
elevado e muito elevado de incêndio, sendo desta forma o projeto mais crítico em termos de
risco de incêndio.
Não obstante ao referido anteriormente, em termos de risco de incêndio associado ao projeto,
este está diretamente ligado a fase de construção que poderá ter mais fontes/ações que
promovam a ignição de potencial incêndio. Ainda assim, será também a fase com um maior
número de pessoal envolvido e com maior controlo na área, não se prevendo desta forma que
exista um potencial de incêndio elevado.
Caso sejam tomadas as medidas preventivas mencionadas no presente EIA e as referidas neste
IGT não se espera a ocorrência de incêndios associado à fase de construção do alteamento da
BAI nem durante a exploração de quaisquer dos subprojectos em estudo.

5.13.6 Plano de Emergência Interno da ALMINA
5.13.6.1 Introdução
A ALMINA, pela necessidade de definir e organizar, de forma sistemática, o acionamento dos
sistemas de combate e de socorro perante eventuais situações de sinistro, tem elaborado uma
Plano de Emergência Interno (PEI). Este plano rege-se pelo cumprimento dos seguintes
pressupostos:
−
−
−
−

Salvaguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e da população em geral;
Minimizar os impactes ambientais;
Minimizar os danos no património da empresa;
Minimizar perdas de receitas.

Os edifícios de apoio à atividade mineira localizados à superfície encontram-se abrangidos pelas
Medidas de Autoproteção (MAP), as quais se encontram aprovadas pela Autoridade Nacional
de Proteção Civil (ANPC).
O PEI abrange os cenários ocorridos em ambiente subterrâneo e nas instalações à superfície não
abrangidas pelas MAP, nomeadamente, o “Aterro Temporário de Feitais” e a Instalação de
resíduos “BE-BAC”.
O alarme e a consequente ativação do PEI devem efetuar-se de acordo com a gravidade da
situação de emergência e no nível adequado. A prioridade é sempre a salvaguarda de vidas
humanas.
A ativação do PEI pressupõe a seguinte informação prévia:
−

Deteção da situação de Emergência;
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−

Reconhecimento e confirmação da mesma, identificando o número de pessoal
envolvido, o local em que ocorreu, a sua extensão e as áreas afetadas.

O PEI define e estabelece normas e procedimentos de resposta a situações de emergência
decorrentes de algum incidente na empresa.
Os procedimentos operacionais respondem aos seguintes propósitos:
−
−
−
−
−
−
−

Garantir a rápida e correta evacuação e/ou tratamento das vítimas;
Garantir a segurança dos trabalhadores, bem como da população envolvente;
Garantir a reabilitação segura das áreas afetadas;
Conservar todos os registos de dados relevantes, necessários para a investigação
posterior do acidente;
Assegurar o aviso aos Serviços de Emergência exteriores;
Fornecer informações às entidades de socorro;
Interagir com as entidades externas.

A eficácia e operacionalidade destes procedimentos dependem do cumprimento de
determinadas medidas de segurança, designadamente:
−
−
−
−

Garantir a acessibilidade às instalações por parte dos meios de socorro externos;
Garantir que as vias, os caminhos de evacuação e as saídas não estão obstruídos;
Manipular e armazenar as substâncias perigosas de acordo com os requisitos legais;
Manter os espaços limpos e arrumados, de forma a não comprometer a segurança no
decurso da emergência.

5.13.6.2 Atividades de risco associados
O PEI abrange os cenários ocorridos em ambiente subterrâneo e nas instalações à superfície não
abrangidas pelas MAP- Medidas de Autoproteção, nomeadamente, o “Aterro Temporário de
Feitais” e a Instalação de resíduos “BE-BAC”. A situação de emergência no subterrâneo está
associada aos riscos decorrentes das caraterísticas do espaço físico e das atividades mineiras
subterrâneas.
Os principais riscos avaliados no desempenho das atividades e trabalhos na mina são
classificados e agrupados nas seguintes categorias:
−
−
−
−

Riscos Tecnológicos;
Riscos Naturais;
Riscos Ambientais;
Riscos Sociais.

Os riscos tecnológicos encontram-se associados ao desempenho das atividades laborais de todo
o ciclo produtivo, desde o desmonte, saneamento e sustimento até à beneficiação em Lavaria.
No quadro seguinte apresenta-se para cada atividade os potenciais riscos associados.
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QUADRO 158 – RISCO

POR ATIVIDADE

A TIVIDADE
Saneamento e
Sustimento

POTENCIAIS RISCOS
- Desprendimento e queda de blocos
- Soterramento de pessoas e máquinas - Choques com objetos
- Desprendimento de blocos

Perfuração

- Soterramento de pessoas e máquinas - Projeção de material Queda em altura
- Queda ao mesmo nível
- Projeção de material

Carregamento

- Queda de blocos
- Queda em altura
- Queda de material

Carga e Transporte

- Atropelamento Choque entre máquinas
- Capotamento de máquinas
- Inalação de gases
- Inalação de gases

Britagem e extração

- Projeção de material
- Queda em altura
- Queda ao mesmo nível
- Inalação de gases
- Queda em altura

Beneficiação

- Queda ao mesmo nível
- Contato com produtos químicos
- Queda de objetos

Outro tipo de emergências, inseridas nos riscos tecnológicos, relacionam-se com a ocorrência
de incêndios e/ou explosões, falhas de energia elétrica e choques de viaturas ou de outros
equipamentos.
Neste tipo de acidentes poderá ainda existir a necessidade de lidar com situações que originem
atmosferas irrespiráveis e corte de acessos a determinadas galerias ou a níveis subterrâneos de
extração. Podem ocorrer situações em que o sistema de ventilação fica comprometido
Os riscos naturais estão associados fundamentalmente à ocorrência de sismos. Pelo registo
histórico de sismicidade na área da concessão, em Aljustrel, no período compreendido entre
1901 e 1972, e como já referido no presente EIA, pode-se classificar com risco sísmico de grau
mediano a elevado.
Os riscos ambientais associados à atividade extrativa relacionam-se com um eventual derrame
de produtos químicos, localização dos postos de armazenamento e abastecimento de
combustível.
Os riscos sociais poderão estar relacionados com fatores de contestação social. Foram
considerados, com baixa probabilidade de ocorrência, atos e atentados terroristas e ameaças
de bombas. Nestas situações seria necessário recorrer à intervenção externa de autoridades
especiais (corpos especiais policiais).
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5.13.6.3 Funções e Responsabilidades
No quadro seguinte estão descritos os grupos e responsáveis intervenientes numa situação de
emergência e as suas respetivas funções.
QUADRO 159 – RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADE

Q UEM

E FUNÇÕES NO

PEI

FUNÇÕES
- Liderar o Grupo de Controlo.

Grupo de
Controlo

Administrador

- Confirmar que todos os grupos foram convocados e que lhes são prestados todos os apoios
logísticos necessários.
- Decretar a evacuação geral de toda a instalação, quando aplicável.
- Decidir quais os contactos com o exterior e informar o Responsável do s Recursos Humanos sobre
as informações a prestar.

Grupo de
Atuação

Diretor
Técnico /
Diretor da
área

- Coordenar todos os esforços no sentido da evacuação ou resgate dos trabalhadores que se
encontrem na mina ou edifícios.
- Avaliar a operacionalidade das atuações de emergência tomadas.
- Decidir a evacuação dos trabalhadores não necessários às operações.
- Avaliar a gravidade do acidente e supervisionar o tipo de atuação em curso.
- Definir quais os responsáveis de área a convocar.
- Verificar a necessidade de convocação do Grupo de Emergência.
- Decidir a paragem ou não dos trabalhos de diversas áreas e a evacuação ou não do pessoal.

Controlador do
Acidente

Engenheiro
de Turno
(mina) Chefes
de equipa

- Requerer a assistência adicional que julgue conveniente ou necessária.
- Reportar ao Diretor da área os acontecimentos e as ações desencadeadas.
- Definir e orientar todos os procedimentos no âmbito da emergência até ao acionamento do PEI
em coordenação com o Coordenador do GI.
- Nomear os guardas das rampas de acesso à mina.
- Responsável pela implementação e funcionalidade do PEI.
- Apoiar todas as atividades no âmbito da emergência até ao acionamento do Plano de Emergência
Interno.

Coordenador
de Emergência

Coordenador
do Grupo de
Emergência

- Coordenar as ações de avaliação da intervenção a desenvolver no local do sinistro, de acordo com
as instruções do Diretor Técnico / Diretor de área.
- Mantém informado o Diretor Técnico / Diretor de área sobre a evolução dos acontecimentos.
- Definir qual o local mais adequado para a instalação da Base de Ar Fresco (BAF), no caso da Mina.
Definir quais as equipas de intervenção a atuar e quais os procedimentos a seguir.
- Orientar a evacuação e a triagem para o Posto Médico. Orientar e coordenar as equipas atuantes
ao seu dispor, GI e organismos de apoio exteriores.

Grupo de
Emergência

Grupo de
Emergência

Elétrica

Responsável
de área

Manutenção

Responsável
de área

Posto Médico

Enfermeiro de
Serviço

- Reunir os meios necessários após o sinal de alarme de emergência e dirigir -se até ao local onde
intervirá em função da ocorrência.
- Apoiar e colaborar com o Posto Médico e com os organismos de apoio externo.
- Informar sobre os pormenores elétricos da zona afetada e os procedimentos a seguir. Em caso de
necessidade de efetuar “cortes” de energia, deve ser este a efetuá-los.
- Avaliar as condições dos equipamentos envolvidos no acidente.
- Orientar e definir procedimentos de máquinas ou equipamentos afetos à área e que de alguma
forma se encontrem relacionados com o acidente.
- Prestar os cuidados pré-hospitalares e estabilização das vítimas;
- Definir a prioridade de transporte para o exterior;
- Estabelecer o contacto com o INEM para a evacuação.

Recursos
Humanos

Diretor
Recursos
Humanos

- Prestar informações aos órgãos de comunicação social e às populações, de acordo com as
informações do Administrador.
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RESPONSABILIDADE

Q UEM

FUNÇÕES
- Disponibilizar o local de acolhimento dos órgãos de comunicação social, evitar a sua entrada na
zona do sinistro.
- Estabelecer o contacto com as famílias dos sinistrados, informando-as da sua situação e sobre os
acontecimentos decorrentes.
- Isolar as áreas/zonas consideradas perigosas.

Segurança e
Emergência

Técnico de
Segurança

Ambiente

Responsável
de área

- Controlar os acessos à área/zona do acidente.
- Sinalizar e controlo de acesso/paragem de viaturas e equipamentos, facilitando a chegada de
viaturas de emergência.
- Avaliar e controlar a zona afetada sobre possíveis impactes ambientais.
- Proceder aos contactos, de acordo com os procedimentos de emergência.

Comunicações

Portaria de
Feitais

- Estabelecer com o exterior apenas os contactos solicitados quer pelo Responsável dos Recursos
Humanos ou pelo Controlador do Acidente.
- Ativar o sinal vermelho da Rampa de Feitais.

Guarda das
Rampas (Mina)

Pessoas
nomeadas
pelo
Controlador
do Acidente

Geotecnia
(Mina)

Responsável
de área

- Avaliar a zona afetada para assegurar a estabilidade do terreno e a segurança das ações de
emergência.

Ventilação
(Mina)

Responsável
de área

- Avaliar as condições de ventilação de forma a assegurar a segurança das ações de emergência e as
possíveis alterações pela ocorrência do acidente.

Apoio Logístico
(Mina)

O trabalhador
de serviço

- Efetuar o registo de todas as entradas e saídas da mina
- Permitir apenas a entrada na mina de elementos do Grupo de Emergência ou outros previamente
autorizados pelo Diretor Técnico.

- Assegurar o controlo do Quadro de Cartões de Mina e que todos os colaboradores se direcionam
ao ponto de encontro com a respetiva remoção do Cartão de Identificação.
- Listar o número de todas as máscaras e lanternas atribuídas aos trabalhadores da mina.

O Grupo de Controlo tem como funções dirigir a emergência e efetuar os contactos com o
exterior. É constituído pelo Diretor Técnico, pelo Responsável dos Recursos Humanos e
coordenado pelo Administrador.
O Grupo de Atuação é liderado pelo Diretor de área, ao qual o Controlador do Acidente tem que
reportar (Engenheiro de Turno, no caso de emergência em mina ou Chefe de Equipa, em cenário
de emergência à superfície). O grupo tem como função intervir na resolução da emergência.
Este grupo reporta ao Diretor Técnico.

5.13.6.4 Procedimentos de emergência
Nível de emergência de Grau I
Existência de um incidente, anomalia ou suspeita de dimensões reduzidas ou num espaço
confinado em que não é necessária a ativação do PEI.

Nível de emergência de Grau II
É considerada emergência de Grau II qualquer situação de perigo, mesmo que controlada de
imediato, tenha provocado algum estrago, por exemplo, a ocorrência de um foco de incêndio
sem emanação significativa de fumos e/ou gases.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 382 de 620
Junho 2020

O trabalhador que detete uma situação de perigo deve, de imediato, efetuar a 1ª intervenção
(combate e a extinção), com os meios próximos ao seu dispor, procurando ajuda imediata nos
colegas de turno.
Nestes casos mantém-se o funcionamento normal da Empresa, mas existe a possibilidade de
ativação do PEI.
As tarefas a executar e a sequência de procedimento e comunicação encontram-se na figura
seguinte.

FIGURA 145 – PROCEDIM ENTO

NÍVEL DE EMERGÊNCIA DE

GRAU II

Nível de emergência de Grau III
É considerada emergência de Grau III, uma ocorrência que seja potenciadora de uma situação
de perigo eminente. Uma explosão e/ou incêndio, por exemplo, que provoque a emanação
significativa de fumos suscetíveis de contaminar áreas da Mina. Ou uma ocorrência em que se
registe a falha da 1ª Intervenção, em que os colaboradores e as áreas em questão tenham que
ser imediatamente evacuadas.
Em nível de emergência de Grau III existe a ativação do PEI.
A sequência de procedimento e comunicação encontra-se descrita na figura seguinte.
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FIGURA 146 – PROCEDIM ENTO

NÍVEL DE EMERGÊNCIA DE

GRAU III

Meios Internos
De forma a garantir a adequada resposta a uma situação de emergência a ALMINA dispõe de
diversos meios internos como, dois refúgios Mineiros, cada um com capacidade para 12 pessoas
e autonomia de 48 horas, Bases de Ar Fresco (BAF) equipada com equipamentos de deteção de
gases, macas, lanternas de reserva, reanimadores, assistência médica ou paramédica, equipas
do Grupo de Emergência de Reserva, comunicações com a superfície, ferramentas diversas,
garrafas de oxigénio e ar comprimido de reserva, viatura de combate a incêndios, viaturas de
Resgate, ambulância, chaminés de ventilação, extintores e telefones.
Existem ainda percursos de evacuação através de três rampas: Feitais, Moinho e Santo Antão. A
Rampa de Feitais é a rampa de acesso ao jazigo com o mesmo nome. Esta rampa permite a
ligação entre os diferentes pisos de extração e garante a saída para o exterior. No caso de haver
um bloqueio numa das entradas das galerias de acesso à rampa principal, poderá ser necessário
recorrer às chaminés de ventilação ou aos desmontes em exploração, que permitem as ligações
entre os vários pisos.
Existem outras duas saídas que poderão ser utilizadas para evacuação da mina. Em caso de
emergência, a Rampa do Moinho e a Rampa de Santo Antão, no Jazigo do Moinho, garantem o
acesso à superfície.
As pessoas evacuadas devem deslocar-se e reunir-se no Ponto de Encontro. Este local, na
superfície, está devidamente identificado e preparado para a concentração de pessoas. Em
Feitais, os Pontos de Encontro, localizam-se junto ao edifício de Feitais. Na Lavaria, o Ponto de
Encontro localiza-se junto à portaria. Nestes locais, as pessoas evacuadas devem seguir as
indicações dadas pelo Diretor de área ou pelo Diretor Técnico.
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Atuação
A atuação contempla três fases, apresentadas no quadro seguinte.
Q UADRO 160 – A TUAÇÃO
A NTES DA EMERGÊNCIA
- Organizar e montar o Centro de
Operações de Emergência para a
concentração e coordenação das
operações em situações de emergência.
- Proceder à avaliação e inventariação
dos meios e recursos necessários para
responder a
uma situação de
emergência, prevendo a sua rápida
mobilização.
- Promover a informação e sensibilização
dos trabalhadores, considerando a
autoproteção perante situações de
acidente
grave,
catástrofe
ou
calamidade.
- Promover medidas preventivas
destinadas à necessidade de evacuação
dos trabalhadores em caso de
emergência.
- Preparar e realizar exercícios e
simulacros para o treino dos recursos
humanos em geral perante as diversas
situações de emergência.

EM CASO DE EMERGÊNC IA

DURANTE A EMERGÊNCIA

- Acionar o PEI e garantir a
segurança
de
todos
os
trabalhadores,
reduzindo
ao
máximo a exposição aos riscos.
- Garantir o cumprimento de todos
os procedimentos em vigor e
controlar toda a evolução através
da monitorização permanente da
informação disponível.
- Estabelecer contacto e garantir a
coordenação e operacionalidade
com os meios das entidades
externas.
- Assegurar a manutenção da
ordem e garantir a circulação nas
vias de acesso necessárias para a
movimentação dos meios de
socorro e evacuação das pessoas
em risco.

DEPOIS DA EMERGÊNCIA

- Adotar as medidas necessárias à
normalização
do
trabalho
e
dos
trabalhadores, procedendo, o mais rápido
possível, ao restabelecimento dos serviços
públicos essenciais, fundamentalmente o
abastecimento de água e energia.
- Promover a demolição, desobstrução e
remoção dos destroços ou obstáculos, a fim
de restabelecer a circulação e evitar perigo
de desmoronamentos.
- Proceder à análise e quantificação dos
danos (pessoais e materiais), elaborando um
relatório de análise sobre as operações
realizadas.

A empresa assegura a criação de condições favoráveis ao acesso rápido, eficiente e coordenado
a todos os meios e recursos disponíveis na empresa. Estão assegurados o acesso e a colaboração
de meios de reforço externos que venham a ser necessários. A Proteção Civil Municipal pode
colaborar em situações de emergência ou em ações de prevenção, de forma a garantir a
antecipação de riscos, atenuar ou limitar impactos e no socorro a pessoas em perigo.

Treinos e Simulacros
Com o objetivo de manter a capacidade operacional, o Grupo de Emergência tem uma atividade
regular de treinos ou exercícios e simulacros tanto na superfície como na mina.
Os treinos caracterizam-se por uma atividade de manutenção operacional e também de
reciclagem/formação.
É realizado por equipa (8 elementos) e está repartido por uma componente prática e outra
teórica. Na maioria das vezes a componente prática tem como base a intervenção num cenário
de acidente. No final do treino é elaborado um relatório no qual são descritas as fragilidades
encontradas e as melhorias a implementar.
O simulacro interno ou exercício anual, é realizado com base num cenário de acidente, com
simulação de “vítimas” e envolve o efetivo do GE, diversos meios, o enfermeiro de serviço, os
responsáveis de algumas áreas e uma determinada área da empresa. O objetivo é testar a
eficácia das operações, procedimentos a melhorar/adaptar e os mecanismos de emergência
existentes.
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Os cenários são previamente propostos ao serviço de Segurança e Emergência e posteriormente
apresentados ao Diretor Técnico/Diretor de área para aprovação.
No final do simulacro a segurança e emergência em colaboração com as áreas envolvidas,
elabora um relatório no qual são registadas e analisadas todas as ocorrências.

5.13.7 Cenários de Emergência
No sentido de analisar os potenciais cenários de emergência e consequências associadas aos
projetos ainda a executar (dois alteamentos), foi estudado o cenário de rutura e galgamento da
instalação de resíduos “BE-BAC” e da BAI.
Efetua-se de seguida uma descrição dos cenários analisados bem como de informações
consideradas relevantes para a análise de risco associados aos alteamentos e às novas
capacidades de armazenamento das respetivas albufeiras. Importa referir que o que se
apresenta de seguida é um resumo e que, para maior detalhe, deverão ser analisados os projetos
a executar.

5.13.7.1 Instalação de Resíduos “BE-BAC”
No caso de barragens de terra, as principais causas de colapso é o seu galgamento ou fenómenos
de erosão interna (piping). Assim deve este ser o mecanismo de rotura estudado para a
instalação de resíduos BE-BAC. O mecanismo de formação da fenda associada ao tipo de rotura
pode ser descrito do seguinte modo:
−

−

Rotura por galgamento: A rotura por galgamento das águas da instalação de resíduos
“BE-BAC” consiste na transposição ou na subida desta que terá como consequência
direta a descarga do efluente na linha de água adjacente. Considera-se que, entre os
dois cenários de rotura, este é o mais gravoso, devido ao maior volume de água
envolvido. Destaca-se o facto de que a ocorrência de evento pluviométrico extremo,
capaz de provocar o galgamento do paramento, ser improvável, no entanto eventos
associados a deslizamentos poderão provocar o galgamento da instalação. Este cenário
provoca a contaminação direta da Ribeira do Morgado através de uma onda de lodos
(depósito de resíduos), da contaminação da água superficial e consequentemente da
intoxicação dos organismos vivos afetos ao meio aquático e ribeirinho, bem como da
cadeia alimentar subjacente. Paralelamente ocorrerá a contaminação do solo e dos
lençóis freáticos;
Rotura por erosão interna (piping): Neste tipo de rotura, a água vai escoando pelo
interior do aterro. À medida que a água faz esta viagem, vai erodindo o material interno,
isto é, fabricando um tubo cada vez maior, que ao permitir a passagem de um caudal
em aumento progressivo vai consequentemente acelerando o processo de erosão.

Sendo a rutura por galgamento considerada mais gravosa devido ao maior volume de água
envolvido, o estudo efetuado adotou a rutura por galgamento e respetiva onda de inundação,
avaliando as suas potenciais consequências e risco envolvido.
De acordo com o Regulamento de Segurança de Barragens (DL n.º 21/2018, de 28 de março) as
barragens são identificadas em função da sua perigosidade e dos danos associados à onda de
inundação resultante do cenário de acidente mais gravoso (neste caso o de galgamento).
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Os danos são avaliados tendo em consideração o vale a jusante da instalação e a forma como a
onda de inundação poderá afetar a população, os bens e o ambiente, devendo:
−
−

A população ser avaliada em função do número de edificações fixas com carácter
residencial permanente;
Os danos potenciais serem avaliados tendo em consideração a existência de
infraestruturas, instalações e bens ambientais importantes.

O estudo divide-se em três partes, sendo estas:
1. Previsão do mecanismo de rotura da barragem;
2. Estudo da propagação da onde de cheia no vale a jusante;
3. Estimativa da área máxima inundada e identificação das principais estruturas afetadas.

Caracterização do vale a jusante
Os vales a jusante da instalação dos resíduos “BE-BAC” são tipicamente alentejanos com
orografia pouco acentuada. Esta instalação de resíduos encontra-se implantada no barranco de
Rio de Moinhos, afluente da ribeira do Roxo, a montante da localidade Monte de São João. A
linha de água apresenta uma extensão de aproximadamente 10.600 m tendo uma inclinação
mais acentuada a montante (cerca de 1%) e a jusante mais suave (aproximadamente 0,5%).
A ocupação do vale jusante é maioritariamente rural, com exceção das povoações de Rio de
Moinhos e Monte Grande. O vale a jusante apresenta ainda habitações dispersas,
infraestruturas da rede viária, nomeadamente a EN261 e EN530 e zonas agrícolas.

Resultados obtidos
Considerando a rotura da instalação de resíduos “BE-BAC”, apresentam-se de seguida os
diagramas de caudal e de altura de águas das secções finais e iniciais do vale a jusante.

FIGURA 147 – DIAGRAMAS

DE CAUDAL E DE ALTURA DE ÁGUAS DAS DA SECÇÃO INICIAL DA
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FIGURA 148 – DIAGRAMAS

DE CAUDAL E DE ALTURA DE ÁGUA DA SECÇÃO FINAL DA

“BE-BAC”

Apresenta-se também a quadro de resultados das secções mais relevantes e críticas ao longo do
vale.
QUADRO 161 – SECÇÕES MAIS RELEVANTES E CRÍTICAS AO LONGO DO VALE
SECÇÃO/PERFIL

DESCRIÇÃO

TEMPO APÓS ROTURA (HORAS)

V ELOCIDADE (M/S)

COTA DE CHEIA (M)

10625

Inicio do vale. Coroamento

00:00

0,00

179,00

10000

00:20

3,83

130,17

9000

00:40

8,74

116,67

8000

01:00

3,08

108,13

7000

Ponto quilómetro. EN530

01:10

4,99

102,45

6200

Rio de Moinhos EN 261

01:25

4,08

97,70

6000

01:25

3,94

97,23

5000

01:55

3,36

94,56

02:40

2,44

94,36

4000

02:40

2,82

94,04

3000

03:10

3,00

91,93

2000

03:10

3,50

84,39

1000

03:10

4,23

74,49

06:00

6,33

69,30

4200

25

Monte Grande

Fim do vale. Foz

Procedimentos em situação de emergência
De acordo com o Regulamento de Segurança de Barragens, os intervenientes principais em caso
de emergência, e as responsabilidades associadas no âmbito do PEI são:
⎯ Técnico responsável pela exploração: Encarregado da exploração com responsabilidade
pelo adequado funcionamento da exploração da barragem, nomeadamente no que
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respeita ao sistema de observação e definição dos níveis de alerta. É o responsável pela
direção e gestão do Plano de Emergência Interno.
⎯ Dono de obra: É o responsável pela obra perante a Administração Pública (neste caso é
a ALMINA). São responsabilidades do dono de obra:
o Promover a observação do comportamento da instalação de resíduos de acordo
com o plano de observação;
o Organizar e manter atualizado o arquivo técnico da exploração, no qual se inclui
o PEI;
o Comunica à Autoridade ocorrências e promover medidas para as mitigar;
o Suportar as despesas originadas pelo controlo da segurança e outros estudos
considerados indispensáveis pela Autoridade.
⎯ Autoridade: Através da Autoridade Nacional da Água, em caso de acidente, é nomeada
uma comissão de inquérito para analisar o sucedido;
⎯ Sistemas de proteção civil: O sistema de proteção civil assegura o planeamento de
emergência em localidades afetadas por acidente na instalação, coordenando as ações
de socorro.

Deteção e identificação de situações anormais
A deteção de eventos perigosos deverá ser baseada nas informações transmitidas ao técnico
responsável pela segurança da barragem, nomeadamente:
⎯ Informações diretas das Autoridades competentes, referentes a eventos à escala
nacional ou regional:
o condições climatéricas adversas;
o ocorrência de acidentes hidrogeológicos na bacia hidrográfica a montante;
o ocorrência de incidentes ou de acidentes em barragens, localizadas a montante,
no caso de elas existirem;
o declaração de situação de guerra;
o informação fundamentada de perigo de atos de sabotagem;
o outros.
⎯ Informações obtidas com base no Plano de Observação da Barragem relativas a:
o inspeção visual;
o sistema de observação estrutural;
o Informações baseadas na avaliação do cumprimento das Normas de Segurança
e nos resultados das atividades de controlo do comportamento dos órgãos de
segurança e exploração, envolvendo: o controlo da segurança estrutural;
o controlo da segurança hidráulica;
o controlo da segurança operacional dos equipamentos;
o controlo da segurança ambiental;
o Informações baseadas nas atas de inspeções periódicas promovidas pela
Autoridade.
⎯ Informações baseadas nos sistemas de monitorização locais:
o caudais afluentes à albufeira (quando possível);
o variação de níveis na albufeira;
o caudais de percolação.
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⎯ Conhecimento de ocorrências excecionais e circunstanciais de exploração anómalas,
nomeadamente:
o exigência de abaixamento do nível de água na albufeira;
o inoperacionalidade planeada de órgãos de segurança;
o avaria ou acidente imprevisto em equipamentos de órgãos de segurança;
o instabilidades ou deslizamentos incipientes na área envolvente da albufeira e
da infraestrutura;
o assentamentos ou deslocamentos estruturais;
o outros acontecimentos.
A deteção e identificação das condições anormais de exploração e dos eventos perigosos para a
integridade da instalação de resíduos e para a segurança no vale a jusante, a identificação da
importância da situação anómala e avaliação da capacidade de resposta interna, bem como a
fixação dos Níveis de Emergência exigem uma clara definição das responsabilidades no seio da
ALMINA e da equipa técnica responsável pela exploração da instalação de resíduos.
O Técnico Responsável pela instalação de resíduos é o coordenador e o decisor ao mais alto nível
no âmbito do PEI, em representação da ALMINA e com a adequada corroboração da Entidade
Licenciadora, sendo neste caso concreto o Diretor Técnico.
As entidades intervenientes no processo de alerta/emergência para a Instalação de Resíduos
“BE-BAC” são as seguintes:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Administrador;
Diretor Técnico /Diretor da área;
Chefe de Equipa;
Coordenador do Grupo de Emergência;
Equipa do Grupo de Emergência;
Equipa Escalonada;
Enfermeiro de Serviço;
Diretor Recursos Humanos;
Técnicos de Segurança e Saúde;
Técnico de ambiente
Portaria da Lavaria;
Entidade coordenadora de Licenciamento (DGEG);
Entidades definidas na LA da ALMINA;
Agentes do Sistema da Proteção Civil;
Autoridades Distritais e Locais;
Barragens a jusante;
Comunicação Social.

Os alertas estão divididos em quatro níveis. A passagem entre níveis de emergência deverá ser
feita de forma progressiva em face da evolução das circunstâncias, embora se admita a
possibilidade de se atingir um determinado nível de alerta sem se passar pelos níveis inferiores.
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Q UADRO 162 – NÍVEIS

DE PERIGOSIDA DE

A ZUL

A MARELO

Este nível corresponde a um alerta de âmbito interno,
implicando uma prevenção da equipa responsável pela
exploração da barragem, nomeadamente a presença no local
do técnico responsável pela segurança da barragem. Admitese que a situação não colocará em risco a segurança
estrutural da barragem nem dos órgãos operacionais e não
terá consequências especiais a jusante exigindo, unicamente,
a prevenção e a prontidão de meios operacionais e a
execução das ações necessárias para proteção adequada. Em
caso de alerta azul deverão ser alertados o Dono de Obra e a
Autoridade.

Este nível exige uma prevenção mais rigorosa da equipa
responsável pela exploração da barragem (eventualmente
reforçada), incluindo uma vigilância e atuação permanente no
local. Admite-se que o evento perigoso ou uma anomalia grave
previamente detetada persiste e exige intervenções urgentes e
fora do normal e a verificação da operacionalidade de meios
auxiliares, não sendo ainda, contudo, expectáveis
consequências graves para jusante. Nesta situação deverão ser
alertados o Dono de Obra, a Autoridade e Autoridade de
Proteção Civil.

L ARANJA

V ERMELHO

Este nível corresponde a uma situação de difícil controlo do
evento em desenvolvimento, ou da anomalia detetada na
barragem em causa, sendo altamente expectável a
ocorrência de um acidente grave (e.g. o galgamento da
barragem) com potenciais danos a jusante. O sistema de aviso
na zona
próxima deve ser desencadeado. O
acompanhamento da situação exige a permanência de uma
equipa técnica. O Dono de Obra, a Autoridade, as Autoridades
de Proteção Civil e as Autoridades Locais e Regionais devem
ser alertadas.

Corresponde à constatação de que não irá ser possível evitar,
ou já está em curso, um acidente na barragem envolvendo,
nomeadamente, o galgamento do coroamento e/ou a rutura da
mesma e a propagação para jusante de uma inundação
potencialmente catastrófica. Constitui a realização do cenário
mais desfavorável implicando o aviso às populações a jusante e
o desencadear o Plano de Emergência Externa, incluindo a
execução dos planos de evacuação das zonas críticas.

Para os níveis amarelo, laranja e vermelho, o acesso à zona da barragem deve ser condicionado.
O acesso a esta zona só deverá ser autorizado à equipa técnica responsável pela exploração e
aos representantes das Autoridades envolvidas nas ações de segurança e de emergência.
Segundo as Normas de Projeto de Barragens, o descarregador de cheias tem por finalidade
assegurar a descarga de cheia de projeto e, no âmbito do projeto de alteamento da instalação
de resíduos “BE-BAC”, surgiu a necessidade de atualizar este órgão de segurança, de modo a
garantir a segurança da instalação e não afetar as populações e infraestruturas a jusante.
Além de não dispor de comportas ou outros equipamento hidromecânicos, não estando desta
forma sujeito às avarias comuns deste tipo de estrutura, foi estabelecido como
dimensionamento do descarregador a sua não entrada em funcionamento até ao limite definido
como aceitável (cheia milenar).
Tal dimensionamento visa a não contaminação das linhas de água a jusante, sendo esta água
contaminada e, por isso, com impactes gravosos em caso de descarga nos cursos de água.

Ações de resposta
A deteção e identificação das condições anormais de exploração e dos eventos perigosos para a
integridade da instalação e para a segurança no vale a jusante, a identificação da importância
da situação anómala e avaliação da capacidade de resposta interna, bem como a fixação dos
Níveis de Emergência exigem uma clara definição das responsabilidades no seio da organização
do Dono de Obra e da equipa técnica responsável pela exploração da instalação.
Apresenta-se de seguida uma quadro com as ações a executar pelo Dono de Obra de acordo
com o nível de alerta.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 391 de 620
Junho 2020

QUADRO 163 – A ÇÕES

A EXECUTA R PELO TÉCNICO RESPONSÁV EL PELA EXPLORAÇÃO DA BARRAGEM

IDENTIFICAÇÃO DA ANOMALIA/ EVENTO PERIGOSO

DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE ALERTA E COMUNICAÇÃO AO DONO DE OBRA
Informa a Autoridade (enviar e-mail ou fax) Mobiliza meios de apoio
considerados necessários

Nível Azul
(previsão ou deteção de uma anomalia)

Promove a execução de ações de prevenção
Regista os acontecimentos no livro técnico e em ficha específica (com
fotografias
Propõe a alteração do nível para amarelo ou para a situação de normalidade
Informa a Autoridade e a Proteção Civil (enviar e -mail ou fax)
Mobiliza permanentemente os meios de apoio considerados necessários
Promove a execução de ações de prevenção e de verificação da
operacionalidade de meios auxiliares de emergência
Alerta as populações na zona próxima

Nível Amarelo
(vigilância e atuação permanentes)

Organiza reuniões periódicas para avaliação da situação. Aciona o centro de
comando em crise
Condicionar o acesso à zona da barragem
Regista as ocorrências e as ações executadas no livro técnico e em ficha
específica (com fotografias)
Sugere à Autoridade e à Proteção Civil o acionamento do PEE
Propõe a alteração do nível para azul ou para laranja ou para a situação de
normalidade
Informa a Autoridade e a Proteção Civil Aciona o sistema de abrigo na zona
próxima. Mobiliza permanentemente todos os meios de apoio disponíveis Avisa
as Autoridades locais e regionais

Nível Laranja
(situação muito perigosa com elevada
probabilidade de acidente grave)

Elabora, em conjunto com a Autoridade e a Proteção Civil, informações para a
Comunicação Social
Condiciona o acesso à zona da barrarem
Regista as ocorrências e as ações executadas no livro técnico e em ficha
específica (com fotografias)
Propõe à Autoridade e à Proteção Civil o acionamento completo do PEE tendo
em conta a situação na barragem Propõe a alteração do nível para azul ou
amarelo ou para vermelho ou para a situação de normalidade
Informa a Autoridade e a Proteção Civil Informa as Autoridades locais e
regionais. Aciona o sistema de aviso e de evacuação na zona próxima, Veda o
acesso à zona da instalação de resíduos.

Nível Vermelho
(rutura inevitável da barragem)

Informa a Comunicação Social
Fornece informações à Proteção Civil para apoio à execução eficaz do PEE
Garante a segurança da equipa técnica de apoio e a retirada dos seus elementos
para local seguro
Regista as ocorrências relevantes no livro técnico e em ficha específica (com
fotografias)

Cadeia de notificação e de intervenção
A cadeia de notificação depende do Nível de Emergência que tiver sido declarado em função da
situação anómala detetada ou do evento previsto.
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QUADRO 164 – CADEIA

DE NOTIFICAÇÃ O CONSOANTE NÍVEL DO EVENTO PERIGOSO

IDENTIFICAÇÃO DA
ANOMALIA/ EVENTO

CADEIA DE NOTIFICAÇÃO

PERIGOSO
Nível Azul

A cadeia de notificação abrange, basicamente, ao âmbito interno da organização da exploração e
gestão técnica da barragem. Assim, o técnico responsável pela segurança deverá comunicar a situação
ao Dono de Obra e informar a Autoridade.
A cadeia de notificação alarga-se para um âmbito exterior ao da organização da exploração e gestão
técnica da barragem. Deste modo, o técnico responsável pela segurança deverá comunicar a situação
ao Dono de Obra e à Autoridade, bem como ao representante designado do Sistema de Proteção Civil
que seja o responsável pelo PEE no vale a jusante abrangendo, nomeadamente, os Municípios
potencialmente mais vulneráveis ou expostos a um eventual acidente na barragem.
Nos níveis de Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho, a cadeia de notificação deverá também incluir os
responsáveis pela ativação do sistema de aviso externo, no caso de este não ser automático ou
desencadeado pelo representante do Sistema de Proteção Civil do vale a jusante já incluído na cadeia
de notificação.

Nível Amarelo,
Laranja e Vermelho

O sistema de aviso na zona vizinha a jusante da barragem será desencadeado automaticamente ou
pelo técnico responsável pela segurança da barragem.
A intervenção ou resposta dos agentes ou decisores notificados será função do Nível de Alerta ou de
Emergência que tiver sido declarado.
No âmbito do presente PEI destaca-se o seguinte:
➢
➢
➢

Alerta Amarelo - a população nas áreas pré-determinadas deve ser avisada, em particular
na zona vizinha a jusante;
Alerta Laranja - a população nas áreas pré-determinadas deve passar ao estado de
preparação previamente definido;
Alerta Vermelho - a ordem de evacuação deve ser dada à população nas áreas pré determinadas.

O Plano de Emergência Interno detalhado da ALMINA apresenta-se no Anexo VIII.

Meios de suporte
Estão ainda definidos, ou propostos, meios de suporte que visam o adequado funcionamento
da instalação de resíduos “BE-BAC” após o alteamento. Realçam-se os seguintes:
−
−
−

Telemóvel operacional para todos os elementos afetos diretamente à exploração da
instalação de resíduos “BE-BAC”;
Acesso interdito à instalação e limitados ao público;
Prevê-se que os materiais e equipamento para trabalhos de manutenção e intervenções
de reabilitação expedita sejam guardados num espaço específico ;

Controlo estrutural da instalação de resíduos “BE-BAC”
No quadro seguinte apresenta-se o controlo que é efetuado na instalação de resíduos “BE-BAC”.
Os resultados da monitorização efetuada são apresentados no Anexo IX.
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Q UADRO 165 – TIPO
INSTALAÇÃO

“BE- BAC”

E PERIODICIDADE DE CONTROL O

TIPO DE CONTROLO

PERIODICIDADE

Medição do nível

Diária

Controlo de Caudais de ressurgências

Diária

Controlo do nível piezométrico

Mensal

Inclinómetros

Semestral

Extensómetros

Semestral

No quadro seguinte, apresenta-se a quantidade de rejeitados depositada, bem como a
quantidade acumulada na instalação de resíduos “BE-BAC”, até ao final do ano de 2018.
Q UADRO 166 – QUANTIDADE

DEPOSITADA E ACUMULADA NA

BE-BAC

A NO

Q UANTIDADE DEPOSITADA (t)

Q UANTIDADE A CUMULADA (t)

2019

1.692.702

17.479.877

O enchimento das câmaras já exploradas com recurso a rejeitados espessados (sob a forma de
pasta) teve iniciou em 2018. No quadro abaixo apresentam-se as quantidades enviadas para
enchimento nos anos 2018 e 2019.
Q UADRO 167 – QUANTIDADES

ENVIADAS PARA ENCHIMENTO NOS ANOS

A NO

Q UANTIDADE REJEITADOS ESPESSADOS (t)

2018

407.110

2019

849.932

2018 E 2019

Importa ainda referir que, anualmente, é efetuado um Relatório de Observação da
Instrumentação, apresentado no Anexo IX, o referente ao ano de 2019.

Análise de riscos associados à mesma nomeadamente em termos de política de prevenção de
acidentes graves e sistema de gestão de segurança
De modo a fazer face à ocorrência de eventuais situações de emergência a empresa possui um
Plano de Emergência da Instalação de Resíduos “BE-BAC” que é parte integrante do Plano de
Emergência Geral da Empresa. O PEI da instalação de resíduos “BE-BAC” contempla as formas
de atuação para os cenários de acidentes suscetíveis de ocorrerem na instalação de resíduos,
estabelece a estrutura hierárquica de atuação e define os meios técnicos e humanos a utilizar
em cada situação.
A Política de Segurança e Saúde implementada descreve os objetivos e princípios gerais
assumidos pela empresa, tanto em termos de segurança e saúde no trabalho como no que se
refere à prevenção de acidentes graves. A política documentada e assinada pela gestão de topo
foi divulgada a todos os trabalhadores e encontra-se disponível para que as partes interessadas
consultem sempre que necessário.
Os perigos associados à instalação de resíduos “BE-BAC” são identificados e para cada cenário
passível de ocorrer face às caraterísticas do perigo em causa. São identificadas as possíveis
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consequências e a probabilidade de ocorrência. No processo de avaliação dos perigos associados
à instalação de resíduos “BE-BAC” são considerados e descritos os respetivos fatores de
influência em termos de probabilidade e gravidade, bem como as medidas preventivas
existentes para evitar a ocorrência.
A probabilidade é classificada em 5 níveis:
Q UADRO 168 – CLASSIFICAÇÃ O
ESCALA

DA PROBABILIDA DE

Qualificação

Descrição
Pode ocorrer em circunstâncias excecionais, uma vez em cada 500 ou mais
anos

1

Muito Baixa

2

Baixa

3

Média

Pode ocorrer em algum momento e/ou com uma periodicidade incerta,
aleatória e com fraca razão. Pode ocorrer uma vez em períodos de 20 -50 anos

4

Elevada

Existem registos regulares de ocorrências, uma vez em períodos de 5 -10 anos

5

Muito Elevada

Pode ocorrer uma vez por ano

Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorra.
Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos

A gravidade é classificada em 5 níveis:
QUADRO 169 – CLASSIFICAÇÃ O
ESCALA

DA GRAVIDADE

Gravidade

1

Impacte negligenciável

2

Impacte reduzido

3

Impacte moderado, com danos ambientais e materiais reduzidos

4

Impacte grave com ameaça à integridade física de pessoas e bens ou com consequências sérias no
ambiente, embora suscetíveis.

5

Impacte muito grave em que a segurança de pessoas e bens é posta em causa, com consequências
irreversíveis no ambiente

A existência de sistemas/medidas preventivas que permitam evitar a ocorrência do acidente
grave, será considerada de acordo com a seguinte escala:
Q UADRO 170 – ESCALA

PARA A EXISTÊNC IA DE SISTEMAS/M EDIDAS PREVENTIVA S QUE PERMITAM
EVITAR A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE GRAVE

ESCALA

Gravidade

1

A probabilidade das medidas de prevenção / deteção existentes permitirem evitar a ocorrência é muito
baixa

2

A probabilidade das medidas de prevenção/ deteção existentes permitirem evitar a ocorrência é baixa

3

A probabilidade das medidas de prevenção/ deteção existentes permitirem evitar a ocorrência é média

4

A probabilidade das medidas de prevenção/ deteção existentes permitirem evitar a ocorrência é
elevada

5

A probabilidade das medidas de prevenção/ deteção existentes permitirem evitar a ocorrência é muito
elevada
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A avaliação do risco é efetuada em função da probabilidade, gravidade e da existência de
medidas preventivas, e é dada pela fórmula:
Risco = [Probabilidade x Gravidade] - Medidas Preventivas
Os riscos identificados são classificados de acordo com o seguinte:
QUADRO 171 – CLASSIFICAÇÃ O

DOS

RISCOS

V ALORAÇÃO DO RISCO

SIGNIFICÂNCIA

1a5

Reduzida

6 a 14

Moderada

15 a 25

Elevada
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QUADRO 172 – CLASSIFICAÇÃ O
CAUSAS DA OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIA

Descarga de
emergência

Galgamento da
instalação

P

DESCRIÇÃO

2

Período curto de
precipitação elevada

2

Período médio de
precipitação elevada

3

Período longo de
precipitação elevada
Erosão interna
Instabilidade de talude
do corpo da instalação
de resíduos

EFEITOS/IMPACTES
DESCRIÇÃO

Sismo e liquefação do
corpo da instalação de
resíduos
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RISCOS
M EDIDAS PREVENTIVAS

C

DESCRIÇÃO

RISCO

SIGNIFICÂNCIA

MP

Contaminação de águas subterrâneas e
superficiais
Contaminação de solos
Afetação da biota
Pequena cheia repentina a jusante

4

Monitorização diária do nível da albufeira
Inspeção regular do canal de descarga de superficie
Aumento do caudal de admissão à ETAML

3

5

Reduzida

Contaminação de águas subterrâneas e
superficiais
Contaminação de solos
Afetação da biota
Pequena cheia repentina a jusante

4

Monitorização diária do nível da albufeira
Inspeção regular do canal de descarga de superficie
Aumento do caudal de admissão à ETAML

3

5

Reduzida

Contaminação de águas subterrâneas e
superficiais
Contaminação de solos
Afetação da biota
Afetação de bens materiais

5

Inspeção regular do canal de descarga de superficie
Monitorização mensal dos piezómetros e análise e interpretação
de resultados
Monitorização dos caudais das ressurgências, análise e
interpretação dos dados
Inspeção visual regular das várias componentes da instalação

5

10

Moderada

Contaminação de águas subterrâneas e
superficiais
Contaminação de solos
Afetação da biota
Afetação da população a jusante
Afetação de bens materiais

5

O procedimento a tomar será de acordo com o descrito no PEI

0

10

Moderada

Rutura da
instalação

2

DOS
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O processo de tratamento de minério praticado na ALMINA é um processo físico em que há uma
separação de materiais devido às propriedades hidrófobas das partículas minerais com recurso
à utilização de produtos químicos e insuflação de ar. A utilização de produtos químicos serve
apenas para dar às partículas propriedades que permitem facilitar a flutuação e
consequentemente a separação das espécies minerais. Os rejeitados resultantes do processo de
tratamento de minérios da Lavaria, mantém as mesmas espécies minerais (composição químicomineralógica), mas numa forma empobrecida em metais contidos comparativamente à sua
constituição original, aquando a sua exploração/extração da natureza.
Com as alterações consideradas o processo de tratamento não sofrerá quaisquer alterações
suscetíveis de enquadramento no disposto na alínea b) no Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 150/2015,
de 5 de agosto.
Para verificação da aplicabilidade do regime de prevenção de acidentes graves, enquadrado pelo
Decreto- Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, a ALMINA efetuou uma caraterização ecotoxicológica
aos rejeitados resultantes do tratamento de minério efetuado na Lavaria. Esta avaliação foi
efetuada à água sobrenadante armazenada na instalação de resíduos “BE-BAC”, onde estão
depositados os rejeitados.
De forma representar o melhor possível os rejeitados depositados na instalação de resíduos
foram efetuadas amostragens em 2009, 2017 e 2020. No quadro abaixo, apresentam-se os locais
de amostragem das campanhas efetuadas.
QUADRO 173 – LOCAIS

DE AMOSTRAGEM DAS CAMPANHAS EFETUADAS PARA CARATERIZAÇÃ O
ECOTOXIC OL ÓGICA AOS REJEITADOS
L OCAIS DE AMOSTRAGEM

2009

2017 E 2020

Rejeitados (água sobrenadante) recolhidos
na “BE” junto ao paramento principal.

Ponto 1: Rejeitados (água sobrenadante)
recolhidos na “BE-BAC” junto à estação de
bombagem

Rejeitados (água sobrenadante) recolhidos
na “BE” junto à estação de bombagem

Ponto 2: Rejeitados (água sobrenadante)
recolhidos na margem da “BE-BAC”

Na escolha dos locais de amostragem foi considerada a situação mais desfavorável e mais
representativa dos rejeitados aí depositados, pelo que na campanha de 2009, os rejeitados
estavam a ser depositados apenas na instalação de resíduos “BE”. Com o alteamento da
instalação de resíduos, ocorrido em 2013/2014 os rejeitados passaram a ser depositados na “BEBAC”, existindo assim uma área de deposição maior, pelo que na campanha de 2017 e 2020 os
locais amostrados foram junto à estação de bombagem e na margem mais desfavorável da
instalação de resíduos.
No quadro abaixo apresentam-se os resultados obtidos nas amostragens efetuadas para
avaliação ecotoxicológica dos rejeitados.
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Q UADRO 174 – RESULTADOS

OBTIDOS NAS AMOSTRAGENS EFETUADAS PARA AVALIAÇÃO

ECOTOXIC OL ÓGICA DOS REJEITADOS
L OCAIS DE AMOSTRAGEM
2009

2017 E 2020

Rejeitados (água
sobrenadante)
recolhidos na BE
junto ao
paramento
principal.

Rejeitados
(água
sobrenadante)
recolhidos na
“BE-BAC” junto
à estação de
bombagem

Rejeitados (água
sobrenadante)
recolhidos na BE
junto à estação
de bombagem

Rejeitados
(água
sobrenadante)
recolhidos na
margem da
instalação

M ÉTODO DE AVALIAÇÃO
2009

Vibrio
fischeri

2017 E
2020

RESULTADO (%)
2017

2009

2020

J AN

SET

EC50=16

EC50=78,6

EC50=39,06

EC50=35,0

EC50=10

EC50=72,2

EC50=35,0

EC50=27,50

Toxicidade
aguda
(daphnia
magna)

O valor apresentado (%) é inversamente proporcional à toxicidade presente na amostra. Para
valores elevados (%), a toxicidade correspondente é baixa.
Os resultados obtidos dos ensaios ecotoxicológicos foram comparados com os valores definidos
pela Regulamentação Francesa, Janeiro de 1998- “Criteria and Evaluation Methods of the
Ecotoxicity of Waste”- critérios e métodos de avaliação da ecotoxicidade de resíduos, que
apresenta os valores limite para estabelecer conclusões acerca da possível toxicidade de
resíduos. Com base na regulamentação francesa, considera-se com efeitos tóxicos para os
organismos aquáticos, valores inferiores a 10%.
De acordo com o resultado dos testes ecotoxicológicos efetuados e quando comparados com a
regulamentação referida, constata-se que os rejeitados não apresentam um efeito tóxico para
os organismos aquáticos. Os resultados obtidos encontram-se todos acima de 10% (valor limite
da regulamentação).
Face ao exposto, os rejeitados depositados na instalação de resíduos “BE-BAC” não são
enquadráveis no regime da prevenção de acidentes graves, pelo que a ALMINA enquadra-se nas
exclusões definidas na alínea e) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 150/2015 de 5 de agosto.

Plano de ação e resposta em caso de colapso ou galgamento
O impacte da contaminação decorrente de uma situação de emergência dependerá dos meios
de prevenção e de resposta a acidentes existentes no Complexo industrial, sendo que, tendo em
conta os meios existentes, uma eventual contaminação seria contida rapidamente reduzindo o
significado do impacte gerado. É importante salientar que o Plano de Emergência Interno da
ALMINA prevê que, no caso de um cenário catastrófico em que se verifique a rutura da
instalação de resíduos “BE-BAC”, após remoção dos resíduos resultantes e término dos
trabalhos de limpeza associados, seja efetuada a reabilitação e requalificação da área afetada
pelo acidente, a qual será feita através da reposição das características naturais existentes à
data do acidente.
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As medidas de reabilitação e requalificação da área afetada serão implementadas de acordo
com o seguinte:
1. Contenção de águas e lamas potencialmente contaminados e encaminhamento para
destino adequado
O volume de águas e lamas a remover dependerá sempre de vários fatores,
nomeadamente da dimensão da abertura do paramento e das condições climatéricas.
Considerando a topografia da envolvente da instalação de resíduos e o tempo de
deposição/sedimentação dos rejeitados, é expetável que num cenário de colapso,
apenas uma fração dos rejeitados depositados seja libertada.
Num cenário de colapso da instalação de resíduos a primeira preocupação deverá ser:
− reter as águas e lamas derramadas, de modo a salvaguardar o impacte nos
habitats a jusante;
− proceder à remoção das lamas retidos, de forma a evitar a sua oxidação e
consequente acidificação do solo, assim como a percolação dos metais nos
solos.
A água descarregada para o ambiente numa situação de emergência será intercetada
num primeiro ponto imediatamente a jusante da instalação de resíduos- reservatório de
emergência, e posteriormente será encaminhada novamente para a instalação de
resíduos “BE-BAC”.
Á água potencialmente contaminada que se encontra na instalação de resíduos “BEBAC” é submetida a tratamento físico-químico na ETAML. O tratamento efetuado
baseia-se na neutralização do pH com utilização de cal e arejamento. A ETAML possui 2
linhas de tratamento independentes, com capacidades e níveis de tratamento
diferenciados. Assim, será efetuada recuperação da qualidade da água através das
MTD’s, sendo que o efluente industrial pós tratamento será descarregado na linha de
água, respeitando os valores limite de emissão definidos na Licença Ambiental atribuída
à ALMINA.
No que se refere às lamas, e considerando os volumes envolvidos o destino destes
resíduos dificilmente serão compatíveis com a deposição em aterro controlado. A
solução deverá ser determinada em função das condições de exploração no local, há
data da ocorrência, destacando-se de seguida algumas hipóteses possíveis:
−

−

Deposição no interior da mina: esta foi a solução desenvolvida em Aznalcóllar e
corresponde essencialmente ao enchimento da mina com os rejeitados
recolhidos;
Recolocação na instalação de resíduos: no caso de o colapso s er localizado e
passível de ser recuperado ou seccionado, os lodos recolhidos poderão ser
recolocados no interior da instalação de resíduos.

A decisão de qual(ais) das soluções a tomar será sempre determinada na altura, em
função dos volumes descarregados, do estado de exploração da instalação e das
condições de manutenção do paramento após a ocorrência.
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2. Áreas prioritárias de intervenção e avaliação do estado ecológico
A identificação das áreas prioritárias de intervenção foi definida com base na situação
de referência do estado ecológico das linhas de água imediatamente a jusante da
instalação de resíduos “BE-BAC”, consideradas com valores ecológicos.
Em conformidade com os requisitos estabelecidos e os critérios utilizados
consideraram-se três áreas prioritárias a intervencionar em caso de emergência. As
áreas foram selecionadas ao longo do contínuo fluvial que se inicia imediatamente a
jusante do paramento da instalação “BE-BAC” e até à confluência do barranco do
Farrobo com a ribeira do Roxo, nomeadamente:
−

−

−

Área1: Barranco do Morgado - Localiza-se imediatamente a jusante da área da
instalação de resíduos “BE-BAC”, sendo previsível que constitua uma das áreas
mais afetadas em caso de acidente, seja por galgamento ou aluimento.
Área 2: Barranco de Rio de Moinhos - Localiza-se no seguimento do Barranco do
Morgado, observando-se diversas espécies faunísticas no leito e margens do
curso de água, cuja presença parece estar relacionada com a utilização de uma
pequena extensão de margem como local de nidificação;
Área 3: Barranco do Farrobo - Precede a confluência com a ribeira do Roxo,
sendo um troço com potencial para ocorrência de pequenos mamíferos e aves
ribeirinhas, devido à proteção oferecida pela vegetação da galeria ripícola.

As áreas foram selecionadas ao longo do contínuo fluvial que se inicia imediatamente a
jusante do paramento da instalação “BE-BAC” e até à confluência do barranco do
Farrobo com a ribeira do Roxo. Na escolha das áreas considerou-se ainda a localização
das estações de amostragem para a definição da situação de referência do estado
ecológico (Bio3, 2011; 2012), o que possibilita um conhecimento devidamente
documentado da situação anterior a um eventual acidente.
3. Monitorização dos efetivos populacionais das espécies previamente identificadas no
EIA
A monitorização das medidas de minimização a implementar são muito relevantes, uma
vez que permitirá avaliar a sua correta implementação em fase posterior ao acidente,
bem como avaliar a sua eficácia e, ainda, diagnosticar fraquezas, estabelecer melhorias
e efetivar os ajustes necessários à eficaz aplicação do plano.
Implementadas as medidas de minimização previstas, deverá ser desenvolvido um
plano concreto de procedimentos de monitorização durante um mínimo de cinco anos,
os quais deverão incluir em termos globais:
− Campanhas de monitorização para avaliação do estado ecológico, em pelo
menos cinco estações de amostragem ao longo do troço afetado
imediatamente a jusante da infraestrutura e até à confluência com a ribeira do
Roxo;
−

−

Identificação do restabelecimento de áreas de reprodução e desova, de acordo
com as características das espécies consideradas (ICN, 2006a; ICN, 2006b; ICN,
2006c);
Evolução e restabelecimento da galeria ripícola e das características
hidromorfológicas do contínuo fluvial entre o barranco do Morgado e a
confluência com a ribeira do Roxo;
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−

Monitorizar trimestralmente os valores de pH, oxigénio dissolvido, carência
bioquímica de oxigénio, azoto amoniacal, nitratos e fósforo total, bem como as
concentrações dos poluentes específicos definidos em EIA - cobre, ferro,
manganésio e zinco - (INAG, 2009) nas linhas de água atingidas pela propagação
dos efluentes em consequência do acidente.

Considera-se que a monitorização que se encontra prevista no âmbito da Diretiva Quadro da
Água (DQA), é adequada para garantir a monitorização do estado ecológico destes locais e das
populações de fauna piscícola, bivalves, fitobentos, macroinvertebrados bentónicos e
macrófitos.
Salienta-se que a construção da ensecadeira é uma obra integrada no projeto de alteamento da
instalação de resíduos “BE-BAC” (2ª fase), e corresponde à Condicionante C4 referida na DIA
favorável condicionada, com data de 16 de março de 2012.
Esta infraestrutura foi construída na linha de água “Barranco do Morg ado”. A localização da
ensecadeira foi determinada tendo em atenção a fácil acessibilidade e a orografia do local, de
modo a minimizar os impactes na linha de água a jusante da instalação, numa situação de
emergência relacionada com a instalação de resíduos “BE-BAC”. No quadro abaixo apresenta-se
as caraterísticas da ensecadeira (reservatório de emergência).
Q UADRO 175 – CARACTERÍSTICA S

DA ENSECADEIRA

ENSECADEIRA

V OLUME DE ENCAIXE

V OLUME DO PRISMA ENROCAMENTO

Á REA OCUPADAS

Ensecadeira 1

7 604 m3

1 870 m 3

824 m2

De forma a prevenir e evitar eventuais derrames da linha de transferência, de rejeitados para a
Central da Pasta, foram adotadas várias medidas preventivas, quer na fase de Projeto, quer na
fase de Construção.
Medidas contempladas/implementadas em Projeto/Construção:
−

−

−

Adoção de traçado altimétrico e planimétrico mais favorável, ao longo de via de
circulação interna, com aproximadamente 4,5 Km de desenvolvimento.
A linha de transferência encontra-se instalada à superfície, acompanhando a topografia
da via de circulação interna que liga a Zona da Lavaria à Zona de Feitais (menos
acidentada devido às terraplenagens executadas de escavação/aterro), permitindo
assim pressões mais constantes, proporcionando uma visibilidade ao longo de todo o
percurso, e permitindo assim uma supervisão permanente de controlo e monitorização,
facilitando quer a acessibilidade para as inspeções de rotina, quer a identificação em
caso de eventual derrame.
Dimensionamento de 3 Estações/Postos de Bombagem intermédios.
A extensão total da linha de transferência foi dividida em três estágios de bombagem a
que correspondem três Estações/Postos de Bombagem, de forma a eliminar “picos “de
pressão na tubagem.
Os estágios de bombagem onde se alcança a maior pressão, são os estágios 1 e 2, com
uma pressão máxima de 10 Bar.
Dimensionamento quer do diâmetro, quer da espessura da parede da tubagem e
escolha do tipo de tubagem – alta densidade – PEAD.
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Após dimensionamento, optou-se por tubagem de PEAD de diâmetro interior de 200
mm e com espessura de parede de 40 mm, em toda a extensão, a que corresponde uma
pressão nominal de 25 Bar, ou seja 2,5 vezes superior à pressão de serviço, de forma a
evitar ruturas por eventuais excessos de pressão.
Por outro lado, optou-se por segmentos máximos de 60 ml falangeados por junta
metálica, permitindo assim um melhor seccionamento, em caso de eventual rutura.
−

Dimensionamento e introdução de instrumentos de controlo automático e supervisão
indireta
Estes instrumentos permitem monitorização e alerta, e estão ligados remotamente por
via de instrumentação/automação às Salas de Controlo da Lavaria e da Central da Pasta.
−

−

−

−

caudalímetros – analisam e detetam qualquer diferença de caudal (assumindo
que se trata de rutura), acionando alarme no controlador que por sua vez aciona
paragem automática.
Válvulas de seccionamento automático – colocadas antes e depois de cada
Estação/Posto de Bombagem, fecham (cortam) automaticamente o caudal,
garantindo o isolamento/seccionamento dos diferentes estágios.
controladores de pressão - colocados antes e depois de cada Estação/Posto de
Bombagem, controlam o equilíbrio de todo o sistema de bombagem,
fornecendo indicação de alarme e/ou paragem no caso de, por qualquer
motivo, se exceder a pressão de serviço (2,5 vezes inferior à pressão nominal da
tubagem).
discos de rutura – funcionam como fusíveis, rompendo automaticamente a uma
pressão inferior à pressão nominal da tubagem, protegendo toda a linha de
transferência, e garantindo assim uma drenagem mais orientada e eficaz, para
os locais de retenção temporária ou destino final.

Medidas de Contenção/Reparação (Retenção) de Eventuais Derrames
•

Execução de Bacias de Contenção nas áreas de influência: do Espessamento Primário,
das 3 Estações/Postos de Bombagem e da própria Central da Pasta.
Trata-se de estruturas constituídas por laje de fundação e muretes perimetrais em
betão armado, e dotadas de “bombas de chão” que encaminham as águas de limpeza e
eventuais derrames até destino final – Instalação de Resíduos “BE-BAC”.

•

Execução de Bacias de Retenção Temporária – “Albraques”
Trata-se de estruturas localizadas estrategicamente ao longo do traçado da linha de
transferência, em pontos baixos, e escavadas no terreno natural e impermeabilizadas,
para onde poderão ser encaminhados temporariamente eventuais escorrências
provenientes de derrames, para posterior remoção com recurso a Trator/Dumper com
cisterna e bomba, e seu subsequente encaminhamento para destino final – Instalação
de Resíduos “BE-BAC”.
A capacidade destas estruturas é função do volume máximo do eventual derrame do
troço adjacente.
Na tabela seguinte apresentam-se os volumes máximos por cada troço do traçado total,
e respetivos locais de drenagem natural de eventuais derrames, de acordo com a
pendente topográfica do terreno, quer para contenção/retenção provisória, quer para
destino intermédio ou final.
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QUADRO 176 – VOLUMES

MÁXIMOS POR TROÇO

TROÇO

DESIGNAÇÃO

COMPRIMENTO
(M)

VOLUME
MÁXIMO
(M 3)

1

PK 0+000 - PK 0+480

480

15

BELI - Bacia de Emergência da Lavaria Industrial

2

PK 0+480 - PK 1+560

1 080

34

Instalação de Resíduos “BE-BAC”

3

PK 1+560 - PK 2+400

840

26

ALBRAQUE 1

4

PK 2+400 - PK 2+880

480

15

ALBRAQUE 2

5

PK 2+800 - PK 4+465

1 585

50

BDF - Bacia de Drenagem de Feitais

4 465

140

TOTAL

DESTINO

Troço 1 – os eventuais derrames que possam vir a ocorrer nesta zona do traçado, são drenados
naturalmente para a BELI, infraestrutura existente e dotada de sistema de bombagem próprio,
que através de tubagem bomba todo o seu efluente para destino final, ou seja para a Instalação
de Resíduos “BE-BAC”.
Troço 2 - os eventuais derrames que possam vir a ocorrer nesta zona do traçado, são drenados
naturalmente para destino final na “BE-BAC”.
Troço 3 - os eventuais derrames que possam vir a ocorrer nesta zona do traçado, são drenados
naturalmente para a bacia de contenção – Albraque 1, e posteriormente removidos através de
Trator/Dumper com cisterna, que os transporta e deposita na “BE-BAC”.
Troço 4 - os eventuais derrames que possam vir a ocorrer nesta zona do traçado, são drenados
naturalmente para a bacia de contenção – Albraque 2, e posteriormente removidos através de
Trator/Dumper com cisterna, que os transporta e deposita na “BE-BAC”.
Troço 5 - os eventuais derrames que possam vir a ocorrer nesta zona do traçado, são drenados
naturalmente para a BDF, infraestrutura existente e dotada de sistema de bombagem próprio,
que através de tubagem bomba todo o seu efluente para destino final, ou seja para a Instalação
de Resíduos “BE-BAC”.
Na figura abaixo apresenta-se o diagrama esquemático do traçado da Linha de Transferência e
respetivas estruturas de contenção/retenção provisória, intermédia e definitiva. Esta figura
encontra-se à escala no Anexo II.
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FIGURA 149 – DIAGRAMA

ESQUEMÁTIC O DO TRAÇADO DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA E RESPETIVA S

ESTRUTURA S DE CONTENÇ Ã O/ RETENÇ Ã O PROVISÓRIA , INTERMÉDIA E DEFINITIVA

5.13.7.2 Barragem de Água Industrial (BAI)
Introdução
O estudo de cenário de galgamento da Barragem de Água Industrial (BAI) é em muito
semelhante ao estudado para a “BE-BAC”.
A caracterização do vale a jusante, devido à localização díspar, apresenta algumas diferenças e,
como tal, divergência nas conclusões sobre o risco associado ao cenário de emergência
estudado.

Caracterização do vale a jusante
Os vales a jusante da BAI são tipicamente alentejanos com orografia pouco acentuada.
A barragem da BAI encontra-se implantada na ribeira da Água Forte, afluente da ribeira do Roxo,
a montante da localidade São João de Negrilhos. A linha de água apresenta uma extensão de
cerca de 11.800 m com inclinação praticamente constante ao longo do seu corso
(aproximadamente 0,7%).
A ocupação em praticamente em toda a extensão do vale a jusante da barragem é rural, com
exceção da periferia sul de vila de Aljustrel. O vale a jusante da BAI apresenta habitações
dispersas, infraestruturas da rede viária nomeadamente a EN2, da rede ferroviária,
nomeadamente o ramal de Aljustrel. O estudo dos riscos a jusante da barragem em estudo
estendeu-se até à confluência com a ribeira do Roxo.
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Resultados obtidos
Considerando a rotura da barragem BAI, apresentam-se de seguida os diagramas de caudal e de
altura de águas das secções finais e iniciais do vale a jusante.

FIGURA 150 – DIAGRAMAS

DE CAUDAL E DE ALTURA DE ÁGUAS DAS DA SECÇÃO INICIAL DA

FIGURA 151 – DIAGRAMAS

DE CAUDAL E DE ALTURA DE ÁGUA DA SECÇÃO FINAL DA

BAI

BAI

Apresenta-se no seguinte quadro de resultados das secções mais relevantes e críticas ao longo
do vale.
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QUADRO 177 – SECÇÕES

MAIS RELEVANTES E CRÍTICAS AO LONGO DO VALE

SECÇÃO/PERFIL

DESCRIÇÃO

11800

Inicio do vale. Coroamento

11000

TEMPO APÓS ROTURA

V ELOCIDADE

COTA DE CHEIA

(horas)

(m/s)

(m)

00:00

0,00

173,5

00:20

4,50

160,05

10400

Linha férrea

00:35

1,60

151,13

10300

Linha férrea. EN2

00:35

6,70

147,72

10000

00:40

1,88

146,77

9000

01:05

2,88

137,74

8000

01:30

3,37

128,22

02:25

3,21

123,42

7000

2,36

122,82

6700

2,77

119,42

6000

3,51

115,36

5000

8,94

105,74

4000

1,56

100,55

3000

1,66

97,32

2000

2,03

92,94

1000

2,35

87,08

3,83

81,82

7250

Secção alcançada ao fim do tempo de anulação de
caudal do hidrograma de inundação

25

Fim do vale. foz

Conclusões do estudo
No caso da BAI, foi possível concluir que existe uma baixa probabilidade de que, em caso de
situação de acidente extremo, sejam afetadas habitações, nem se admite como provável a
presença de habitantes na zona de risco potencial. No entanto, podem ser atingidas algumas
infraestruturas rodoviárias nomeadamente a EN2 em dois locais e a linha férrea.
Quanto à classificação da barragem o RSB aborda a classificação das barragens desde classes I a
III, baseada em critérios associados apenas a riscos potenciais no vale a jusante, nomeadamente
na população eventualmente afetada e na ordem de grandeza dos danos materiais provocados
por um hipotético cenário de acidente mais desfavorável, foi considerado que a BAI se enquadra
na classe III.

Controlo estrutural da Barragem de Água Industrial
O plano de monitorização da BAI é constituído por:
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⎯ medição do nível da albufeira;
⎯ controlo de caudais das ressurgências;
⎯ controlo do nível piezométrico.
No quadro seguinte apresenta-se o tipo de controlo efetuado e a sua periodicidade.

Q UADRO 178 – TIPO
INFRAESTRUTURA

BAI

E PERIODICIDADE DE CONTROL O

TIPO DE CONTROLO

PERIODICIDADE

Medição do nível da albufeira

Diária

Controlo de caudais de ressurgências

Diária

Controlo do nível piezométrico (piezómetros hidráulicos)

Mensal

A leitura do nível da albufeira é efetuada diariamente, apresentando-se nas figuras seguintes a
sua evolução sua evolução.

FIGURA 152 – VARIAÇÃO
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FIGURA 153 – VARIAÇÃO

DO NÍVEL DA ALBUFEIRA : ANO

2019

Importa ainda referir que, anualmente, é efetuado um Relatório de Observação da
Instrumentação da BAI, apresentado no Anexo X, referente ao ano de 2019, que visa o
acompanhamento do comportamento da Barragem de Água Industrial, sendo efetuada uma
análise das leituras efetuadas nos dispositivos de instrumentação geotécnica instalados.

Na elaboração do projeto de alteamento da Barragem de Água Industrial foi estudado o NPA
(Nível de Pleno Armazenamento) da área alagada após alteamento. Uma vez que a ORICA se
localiza junto à BAI foram analisadas as distâncias do NPA às infraestruturas mais próximas,
nomeadamente o paiol 11 e 12. Assim, as medições 39,94 m, 48,2 m, 18,84 m e 14,73 m dizem
respeito às distâncias entre o NPA após alteamento e as áreas operacionais do paiol 11 e 12.

Dada a proximidade da BAI com o estabelecimento de explosivos da ORICA, o risco identificado
pelo Plano de Emergência Externo da ORICA com possibilidade de causar um efeito dominó é o
risco de explosão. Neste cenário foi considerada a possibilidade da sobrepressão devido à onda
de choque.
De acordo com a modelação efetuada pela ORICA, no âmbito dos seus procedimentos de
emergência, os efeitos mais significativos serão limitados ao perímetro do estabelecimento, não
sendo expetáveis danos estruturais na BAI que provoquem a rutura da infraestrutura.
É de salientar que a ORICA e a ALMINA têm representantes na Comissão Municipal de Proteção
Civil (CMPC), tendo conhecimento do plano de resposta em caso de situação de emergência.
Além disto, existe uma forte ligação e comunicação entre ambos os estabelecimentos o que
facilitaria a resposta a uma qualquer situação de emergência, minimizando os impactes
associados.
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5.14 Saúde Humana
A definição de saúde possui implicações legais, sociais e económicas. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não apenas a ausência de doenças.
As doenças mais frequentes no setor mineiro são as doenças respiratórias, perda auditiva
induzida por ruído e distúrbios músculo-esqueléticos.
Os riscos para a saúde decorrentes do trabalho nas minas têm muitas vezes a sua origem na
existência de contaminações químicas. As poeiras que são geradas nas várias atividades fazem
parte dos riscos para a saúde decorrentes da atividade mineira.
Da mesma forma, os fumos, vapores e gases (dióxido de enxofre, monóxido e dióxido de
carbono), que são gerados em todo o processo de extração do minério, essencialmente
produzidos pelo funcionamento de veículos e equipamentos pesados, acusam quantidades
elevadas de poeiras, que interferem na qualidade do ar.
São, por isso, causa de danos na saúde pública e daqueles que convivem no dia-a-dia com estas
poeiras, tanto para os trabalhadores, como para a população que reside em áreas próximas à
exploração.

5.14.1 Organização Mundial de Saúde
Segundo a sua constituição, a OMS tem por objetivo desenvolver ao máximo possível, o nível de
saúde de toda a população. A OMS é uma das agências originais das Nações Unidas (ONU), e
teve o início da sua constituição no dia 7 de abril de 1948, celebrado todos os anos como o Dia
Mundial da Saúde.
A OMS rege-se pelos seguintes princípios:
⎯ A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a
ausência de doença ou enfermidade;
⎯ O mais alto padrão possível de saúde é um dos direitos fundamentais de todo ser
humano sem distinção de raça, religião, crença política, condição económica ou social;
⎯ A saúde de todas as pessoas é fundamental para alcançar a paz e a segurança e depende
da elevada cooperação de indivíduos e Estados;
⎯ A conquista de qualquer Estado na promoção e proteção da saúde é de valor para todos ;
⎯ O desenvolvimento desigual dos países é um perigo comum na promoção da saúde e
controle de doenças, especialmente doenças transmissíveis;
⎯ O desenvolvimento saudável das crianças é de importância básica. A capacidade de viver
de forma harmoniosa num ambiente em mudança é essencial para esse
desenvolvimento;
⎯ A extensão a todos os indivíduos aos benefícios do conhecimento médico, psicológico e
relacionados é essencial para a obtenção de um estado ótimo de saúde;
⎯ A opinião informada e a cooperação ativa por parte do público são de extrema
importância na melhoria da saúde das pessoas;
⎯ Os governos têm a responsabilidade pela saúde da sua população, que só podem ser
cumpridos mediante a provisão de medidas sanitárias e sociais adequadas.

Os Princípios éticos da OMS são os seguintes:
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Integridade;
Responsabilidade;
Independência e imparcialidade;
Respeito;
Compromisso Profissional.

A OMS é a autoridade direcionadora e coordenadora da saúde internacional no sistema das
Nações Unidas. No sentido de cumprir as suas obrigações a OMS fornece liderança em questões
críticas para a saúde e envolvendo parcerias onde é necessária uma ação conjunta, moldando a
agenda de pesquisa e estimulando a geração, tradução e divulgação de conhecimentos,
estabelece normas e padrões e promove a sua monitorização e implementação, articula opções
políticas e políticas baseadas em evidências, fornece apoio técnico, e monitoriza a situação da
saúde avaliando as suas tendências.
As áreas de trabalho da OMS são:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Sistemas de saúde;
Doenças não transmissíveis;
Promover a saúde ao longo do ciclo de vida da população;
Doenças transmissíveis;
Preparação, vigilância e resposta;
Serviços corporativos.

5.14.2 Health 2020
Health 2020 (OMS, 2014) é o novo quadro da política europeia de saúde e tem como objetivo
apoiar a ação dos governos e sociedade com vista a: "melhorar significativamente a saúde e o
bem-estar das populações, reduzir as desigualdades na saúde, fortalecer a saúde pública e
garantir sistemas de saúde centrados nas pessoas que sejam universais, equitativos,
sustentáveis e de alta qualidade".
Pretende dar aos responsáveis políticos uma visão, um caminho estratégico, um conjunto de
prioridades e uma série de sugestões sobre o que funciona para melhorar a saúde, abordar as
desigualdades na saúde e garantir a saúde das gerações futuras. Além disto, identifica
estratégias de ação adaptáveis às realidades contextuais da Região Europeia da OMS.
Os pontos-chave da Health 2020 são:
⎯ Valores: A Health 2020 baseia-se nos valores consagrados na Constituição da OMS: o
mais alto nível de saúde como um direito humano.
⎯ Desenvolvimento da saúde: A saúde é um recurso que permite que cada pessoa realize
o seu potencial e contribua para o desenvolvimento geral da sociedade. O novo quadro
político não implica que a saúde seja tudo ou o único aspeto da vida a ser valorizado sociedades e indivíduos têm objetivos diferentes. No entanto, a saúde é crucial para que
estes objetivos sejam alcançados.
⎯ Solução de problemas: O quadro político apresenta formas pelas quais os decisores
políticos podem abordar de forma mais eficaz e eficiente os desafios sociais,
demográficos, epidemiológicos e financeiros dos dias de hoje, reajustando as
prioridades e adotando novas abordagens para organizar o setor da saúde com outras
partes interessadas.
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⎯ Compromissos: A parceria é algo fulcral para que os objetivos de saúde sejam
alcançados, sendo da responsabilidade de todos. O quadro de políticas destina-se a
ajudar a superar alguns dos principais obstáculos encontrados nos dias de hoje na
persecução dos objetivos relacionados com a saúde. Fornece uma visão, um caminho
estratégico, um conjunto de prioridades e uma série de sugestões para mostrar o que
funciona no envolvimento das diversas partes interessadas.
⎯ Foco de capital: O quadro político sugere novas formas de identificar lacunas na saúde
e focar esforços individuais e coletivos nas formas de minimizar estas lacunas. Mostra
como o progresso tem sido bem-sucedido em países que fornecem redes acessíveis de
cuidados e segurança social através de serviços públicos sólidos e finanças públicas
sustentáveis.
⎯ Base de evidências: A Health 2020 baseia-se nas experiências adquiridas com as
políticas anteriores de saúde e é apoiada por evidências reunidas ao longo do tempo.
⎯ Pensamento estratégico: O quadro político reconhece que os governos podem alcançar
melhorias reais na saúde se trabalharem, de modo a cumprir dois objetivos estratégicos
vinculados. Os dois objetivos estratégicos são:
−

Melhorar a saúde para toda a população e reduzir as desigualdades na saúde;

−

Melhorar a liderança e gestão governacional participativa para a saúde.

O quadro de políticas da Health 2020 propõe quatro áreas prioritárias para a ação política com
base nas prioridades globais estabelecidas para a OMS pelos seus Estados membros. As quatro
áreas prioritárias são:
⎯ Investir na saúde através de uma abordagem de ciclo de vida e capacitar os cidadãos,
⎯ Combater os principais encargos das doenças não transmissíveis e transmissíveis na
Europa;
⎯ Fortalecer os sistemas de saúde centrados nas pessoas e a capacidade de saúde pública,
incluindo capacidade de preparação e resposta para lidar com emergências;
⎯ Criar ambientes de apoio e comunidades resilientes.
Estas não são áreas de ação isoladas, mas são frequentemente interdependentes e apoiam-se
mutuamente.

5.14.3 Direção Geral de Saúde
A Direção-Geral de Saúde (DGS) é um serviço central do Ministério da Saúde dotado de
autonomia administrativa. A DGS exerce a sua atividade centrada nos interesses dos cidadãos,
em articulação e cooperação com outros serviços e organismos, em particular os dependentes
do Ministério da Saúde.
A atual Lei Orgânica da Direção-Geral da Saúde, foi aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º
14/2012, de 26 de janeiro, que reforça as suas atribuições. Este diploma estabelece, no seu Art.º
2-º, a missão e atribuições da DGS.
A DGS tem os seguintes valores:
−

“Equidade e Universalidade no Acesso à Saúde – Diferentes condições económicas,
sociais, familiares, de cidadania, de religião, sexo, orientação sexual ou outras não
podem restringir o acesso à Saúde em Portugal.
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−

−

−

Rigor Científico e Ético nas Decisões em Saúde – Decisões de Saúde tomadas com base
nos melhores conhecimentos existentes em termos científicos e de aplicação do
conhecimento, e livres de quaisquer interesses, que não sejam o serviço público em
Saúde.
Profissionalismo, Flexibilidade e Colaboração – Rigor e competência dos profissionais,
capacidade de adaptação e espírito de partilha e de cooperação com todos os
intervenientes no Sistema de Saúde.
Transparência e Responsabilidade - Prestação de contas e explicação sobre as atividades
da DGS, de forma proactiva e aberta.”

5.14.4 Plano Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020
A atualização do Plano Nacional de Saúde (PNS), agora revisto e estendido até 2020 define como
grandes metas a redução para menos de 20% da taxa de mortalidade prematura (abaixo dos 70
anos), o aumento em 30% da esperança de vida saudável aos 65 anos de idade, e ainda a redução
dos fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, nomeadamente o
consumo e exposição ao fumo do tabaco e a obesidade infantil.
Com este documento, a DGS procura promover o envolvimento do setor público, privado e social
no sentido de implementar o PNS através da execução das suas orientações estratégicas e
operacionais.
O PNS foi revisto, de forma a estar alinhado com a estratégia Health 2020 da OMS.

FIGURA 154 – A LINHAMENTO

ENTRE O

PNS

E A ESTRATÉGIA

HEALTH 2020

5.14.4.1 Visão
O PNS tem como visão a maximização dos ganhos em saúde através da integração de esforços
em todos os setores da sociedade tal como referido anteriormente, o PNS apresenta as grandes
metas para 2020, sendo estas:
−
−
−

Redução para menos de 20% da taxa de mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos);
Aumento em 30% da esperança de vida saudável aos 65 anos de idade;
Redução dos fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis,
nomeadamente o consumo e exposição ao fumo do tabaco e a obesidade infantil.
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5.14.4.2 Missão
O PNS tem como missão:
⎯ “Afirmar os valores e os princípios que suportam a identidade do Sistema de Saúde,
nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, e reforçar a coerência do sistema em torno
destes;
⎯ Clarificar e consolidar entendimentos comuns que facilitam a integração de esforços e a
valorização dos agentes na obtenção de ganhos e valor em saúde;
⎯ Enquadrar e articular os vários níveis de decisão estratégica e operacional em torno dos
objetivos do Sistema de Saúde;
⎯ Criar e sustentar uma expetativa de desenvolvimento do Sistema de Saúde através de
orientações e propostas de ação;
⎯ Ser referência e permitir a monitorização e avaliação da adequação, desempenho e
desenvolvimento do Sistema de Saúde.”

5.14.4.3 Valores e princípios
O PNS tem como valores e princípios a transparência e a responsabilização. Para além destes
destacam-se:
⎯ “O envolvimento e participação de todos os intervenientes nos processos de criação de
saúde;
⎯ A redução das desigualdades em saúde, como base para a promoção da equidade e
justiça social;
⎯ A integração e continuidade dos cuidados prestados aos cidadãos;
⎯ Um sistema de saúde que responda com rapidez às necessidades, utilizando da melhor
forma os recursos disponíveis para evitar o desperdício;
⎯ A sustentabilidade, de forma a preservar estes valores para o futuro, em que se possa
conjugar: uma população saudável; comunidades resilientes que possam dispor de uma
boa rede informal de cuidados; políticas e práticas de saúde bem integradas nas outras
políticas e práticas sociais e económicas; um sistema de cuidados de saúde bem
concebido e centrado nas pessoas, adequado aos objetivos, que seja eficiente, e tenha
recursos humanos adequados, qualificados e a trabalhar em equipa, de modo a cuidados
de saúde integrados.”

5.14.4.4 Conclusão
O PNS 2020 visa a persecução das metas definidas apresentando os eixos estratégicos para que
tal ocorra e dando propostas para cada um deles, sendo estes:
⎯
⎯
⎯
⎯

Cidadania em saúde;
Equidade de acesso adequado aos cuidados de saúde;
Qualidade na saúde;
Políticas saudáveis.
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Além disto apresenta orientações estratégicas para a implementação do plano, alinhada com os
princípios da estratégia 2020 da OMS, onde são apresentadas as parcerias e prazos de execução
destas orientações.
São ainda apresentadas no PNS as estratégias para garantir esta implementação bem como
definidos conjuntos de indicadores em consonância com os indicadores da European Core
Health Indicators (ECHI) da União Europeia.

5.14.5 Ambiente e Saúde
A saúde ambiental engloba os aspetos da saúde humana (incluindo a qualidade de vida), que
são determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos do ambiente,
integrando, a avaliação, correção, redução e a prevenção dos fatores no ambiente que podem
afetar de forma adversa a saúde das gerações presentes e futuras.
Segundo a OMS a Saúde Ambiental inclui “tanto efeitos patogénicos diretos das substâncias
químicas, das radiações e de alguns agentes patogénicos, como os efeitos (frequentemente
indiretos) na saúde e no bem-estar do ambiente (em sentido lato) físico, psicológico, social e
estético, que engloba a habitação, o desenvolvimento urbano, o uso dos solos e os transportes”
Segundo o relatório de 2014 da OMS, as doenças associadas ao meio ambiente causam uma em
cada cinco mortes. Os exemplos citados nesse relatório incluem os seguintes:
⎯ “ A exposição à matéria em partículas reduz a expectativa de vida de cada pessoa em
uma média de quase 1 ano, principalmente devido ao aumento do risco de doenças
cardiovasculares e respiratórias e cancro do pulmão (244).
⎯ A poluição do ar interior de agentes biológicos no ar interior relacionado à umidade e
mofo aumenta o risco de doenças respiratórias em 50% (245).
⎯ O ruído ambiental causa a perda de 2 milhões a 3 milhões de DALys através de aumentos
nas doenças cardíacas isquêmicas, comprometimento cognitivo das crianças, distúrbios
do sono, zumbido e aborrecimento (246).
⎯ Sistemas de transporte mal concebidos e mal integrados levam diretamente ao aumento
das feridas e mortes no trânsito, e indiretamente a baixos níveis de viagem ativa e maior
isolamento social.
⎯ Casos de doenças importantes transmitidas pela água, como criptosporidiose,
campilobacteriose, giardíase e legionelose, triplicaram entre 2000 e 2010. Os helmintos
afetam cerca de 1 milhão de pré-escolares e mais de 3 milhões de crianças em idade
escolar na Região Europeia, refletindo a necessidade de fornecimento de higiene básica,
abastecimento de água e saneamento em habitações e outros ambientes intensivos
para crianças (247).
⎯ Embora as doenças clássicas relacionadas à água com alto potencial epidêmico, como
cólera, febre tifoidea, shigelose e Escherichia coli enterohemorrágica, estão em declínio
na Região Europeia, 4 milhões de pessoas em áreas urbanas e 14,8 milhões em áreas
rurais ainda utilizam fontes de água não melhoradas, e 34,6 milhões de saneamento não
melhorados. Cerca de 10% da população rural depende de sistemas de pequena escala
para o abastecimento de água, como os poços privados, e muitas vezes são debilmente
regulados e vulneráveis à contaminação (248).
⎯ Os indivíduos com baixos níveis económicos podem ser expostos a riscos ambientais
cinco vezes mais do que seus pares de renda mais elevada (249).”
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5.14.5.1 Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde
O Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNASS), aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 91/2008, de 4 de junho, visa melhorar a eficácia das políticas de prevenção,
controlo e redução de riscos para a saúde com origem em fatores ambientais, promovendo a
integração do conhecimento e a inovação e, desta forma, contribuir também para o
desenvolvimento económico e social do país.
São objetivos do PNASS:
⎯ Intervir a nível dos fatores ambientais para promover a saúde da pessoa e das
comunidades a eles expostos;
⎯ Sensibilizar, educar e formar profissionais e a população em geral, de forma a minimizar
os riscos para a saúde associados a fatores ambientais;
⎯ Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco;
⎯ Construir uma rede de informação que reforce o conhecimento das inter-relações
Ambiente e Saúde.

O PNASS centra-se em cinco vetores de intervenção, sendo estes:
1.
2.
3.
4.
5.

Integração de Informação e Investigação;
Prevenção, Controlo e Redução de Riscos;
Informação, Sensibilização, Formação e Educação;
Concertação de Políticas e Comunicação do Risco;
Articulação com as Iniciativas Internacionais de Ambiente e Saúde.

Os domínios prioritários na interface Ambiente e Saúde, segundo o PNAAS, são a água, o ar, solo
e sedimentos, químicos, alimentos, ruído, espaços construídos, radiações e fenómenos
meteorológicos. Abordam-se de seguida, de forma resumida, os domínios prioritários na
interface Ambiente e Saúde considerados relevantes no âmbito do presente EIA (Água, Ar, Solos
e Sedimentos, Químicos, Ruído).

5.14.5.2 Água
Segundo o Instituto Nacional de estatística INE (NUTS – 2013, última atualização a 28 de
fevereiro de 2018), a proporção de massas de água com boa qualidade ambiental (%) para a
localização geográfica onde se insere a ALMINA, no Alentejo, é de 40,8 % sendo a região com
menor
qualidade
depois
da
área
metropolitana
de
Lisboa.
(fonte:
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009617&
contexto=bd&selTab=tab2)
As alterações na disponibilidade e qualidade da água são um fator considerado de elevada
importância nos cenários futuros no âmbito da saúde humana.
Segundo o Plano Nacional da Água (PNA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de
novembro), “ao nível dos riscos resultantes das alterações climáticas, destacam-se alguns
aspetos específicos para Portugal Continental, tais como a diminuição do escoamento nos rios
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ibéricos e a retenção de água nas bacias hidrográficas transfronteiriças em Espanha, que podem
originar uma diminuição da disponibilidade de água no território nacional.”
A zona do Alentejo apresenta o cenário mais pessimista em termos de aumento da temperatura
o que torna esta zona, e como já é percetível no presente, uma zona suscetível de sofrer secas
prolongadas e, devido a isto, causar impactes severos relacionados com a disponibilidade de
água. Aliando a falta de disponibilidade de água esperada para esta região com a potencial
contaminação das águas é previsível que a qualidade da água e a sua disponibilidade sejam um
fator preponderante na dinâmica da região e na saúde humana da mesma.
Ainda, segundo o Plano Nacional da Água, a região hidrográfica onde se insere a ALMINA (RH6
– Sado), apresenta um Índice de escassez [Water Exploitation Index (WEI)] de 27%, que
corresponde à razão entre a média anual da procura de água e os recursos médios disponíveis
a longo prazo, o que evidência a problemática cita em cima. O WEI da RH6-Sado é o terceiro
maior de Portugal continental, apenas atrás da RH2-Leça e RH8 – Ribeiras do Algarve. Alguns
efeitos na saúde humana derivados de substâncias e microrganismos veiculados pela água são:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Gastroenterites;
Hepatites;
Problemas dermatológicos;
Otites;
Associados a contaminação química das águas – Cancro, distúrbios neurológicos.

A diminuição da qualidade da água, bem como a diminuição da sua disponibilidade podem
afetar a saúde humana da população da região onde se insere a ALMINA. De acordo com os
dados da ERSAR, Aljustrel apresenta um valor de água segura de 97,69%, sendo o valor mais
baixo de entre os municípios do Alentejo, e abaixo do objetivo nacional, que é de 99%.

5.14.5.3 Ar
O nível de alteração da troposfera é o que se pretende traduzir com o conceito Qualidade do Ar.
Segundo o relatório síntese da Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR 2020), no seguimento
da Resolução de Conselho de Ministros n.º 46/2016, de 16 de agosto, apesar das melhorias
significativas que se têm verificado nas últimas décadas, ainda persistem problemas de poluição
atmosférica com repercussões na saúde humana e nos ecossistemas.
Este mesmo relatório apresenta um quadro com as situações críticas e impactes da poluição do
ar na saúde humana e ambiente.
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Fonte: https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ar/ENAR_I_RelatorioSintese_CP.pdf

FIGURA 155 – SITUAÇÕES

CRÍTICAS E IMPACTES DA POLUIÇÃO DO AR NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTE

A nível nacional, as partículas em suspensão (PM10 ), o ozono (O3 ) e o dióxido de azoto (NO2 ) são
os poluentes atmosféricos mais problemáticos no âmbito da proteção da saúde humana.
O ozono troposférico, resultante de reações químicas com óxidos de azoto, monóxido de
carbono e/ou orgânicos voláteis e a ação da luz solar, apresenta em Portugal preocupações
elevadas, especialmente no verão devido à forte insolação que podem levar a concentrações
elevadas deste poluente e, desta forma, potenciando os efeitos adversos na saúde e/ou
ambiente.
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Fonte: https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ar/ENAR_I_RelatorioSintese_CP.pdf

FIGURA 156 – RESUMO DA TENDÊNC IA
2012) E SITUAÇÃO

EVOLUTIVA DAS CONCENTRA Ç ÕES MÉDIAS (ENTRE
DE CONFORMIDADE LEGAL (EM

2003

E

2012)

O mesmo relatório síntese apresenta uma previsão de emissões de gases acidificantes e
partículas para 2020.

FIGURA 157 – EMISSÕES

TOTAIS DE GASES ACIDIFICANTES E PARTÍCULAS

(KTON)

A poluição do ar contribui para diversas doenças, tais como o cancro, doenças cardiovasculares,
bronquites e asmas.
Os grupos mais vulneráveis aos efeitos adversos dos poluentes atmosféricos são as crianças, os
idosos e os asmáticos.
A emissão descontrolada de poluentes atmosféricos promove a degradação da qualidade do ar
e está desalinhado com a ENAR 2020.
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5.14.5.4 Ruído
A exposição ao ruído constitui um dos principais fatores ambientais que degradam a qualidade
de vida da população tendo efeitos adversos na população em geral e nos trabalhadores em
particular.
De entre os efeitos adversos do ruído estão:
−

−

Efeitos auditivos:
o Diretos: Fadiga auditiva e desvio permanente do limiar da audição (surdez);
o Indiretos: Interferência na comunicação oral.
Efeitos extra-auditivos:
o Efeitos sobre o sistema nervoso central e periférico (hipertensão arterial,
alterações do ritmo cardíaco e respiratório);
o Efeitos psicossociais (irritabilidade, stress, fadiga, etc.).

Dados da OMS (WHO Europe, 2011) estimam que na Europa Ocidental os anos de vida perdidos
(DALYs) devido ao ruido ambiental, essencialmente transporte, são da ordem de 61.000 anos
para mortes de enfarte do miocárdio, 903.000 anos para distúrbio de sono, e 587.000 anos para
incómodo. Considerando todos os dados com perdas antecipadas de anos de vida, podemos
considerar que, pelo menos 1.000.000 anos com saúde são perdidos, devido apenas ao ruido
relacionado com o tráfego na Europa Ocidental. O ruído ocupacional é estritamente especifico
e está mais diretamente relacionado com perdas diretas da capacidade auditiva.
Com o objetivo de avaliar o ruido decorrente da atividade da ALMINA, junto da vila de Aljustrel,
foram efetuadas medições em 5 pontos junto aos recetores sensíveis mais próximos da
instalação. Foram elaborados dois relatórios de Ruído Ambiente para a zona de Feitais e Lavaria,
pela empresa aBwave.i acoustic engeneering, onde são apresentados os resultados das
medições de ruído ambiente efetuadas decorrente do funcionamento da ALMINA, para
avaliação dos requisitos legais aplicáveis, no âmbito do ruído, nos recetores mais próximos e
potencialmente mais afetados pelo ruído da fonte em avaliação.
Este relatório é abordado de forma detalhada no descrito Ambiente Sonoro, concluindo que a
ALMINA cumpre os critérios de incomodidade.
No que concerne ao ruido ocupacional, a ALMINA tem implementado medidas de proteção
(coletivas e individuais), nomeadamente:
−
−
−
−

amortecedores de vibração ou painéis absorventes;
manutenção regular das máquinas e equipamentos;
utilização de EPI’s adequados aos trabalhos a efetuar;
formação adequada, e vigilância periódica da saúde dos trabalhadores.

De forma a avaliar o ruido ocupacional, a ALMINA efetua monitorização do ruido em contexto
de trabalho.

5.14.5.5 Indicadores de Saúde
O estado atual de saúde da população residente foi avaliado com base nos indicadores
disponíveis e utilizados normalmente para essa avaliação. Essa avaliação foi efetuada com a
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contribuição relevante de um estudo específico levado a cabo pela ARS Alentejo (ARS - Alentejo,
2019) que comparou dados de saúde nacionais, regionais (Alentejo) e sub-regionais (Baixo
Alentejo) concelhios, na maioria dos indicadores, nos últimos 10 anos (i.e., 2009-2018). Estes
dados são particularmente interessantes na medida em que a ALMINA tem exercido a sua
atividade na última década, o que leva a avaliar as conclusões obtidas como um quadro de
referência ótimo para a situação de referência. De sublinhar que são particularmente relevantes
os indicadores que podem refletir problemas de saúde relacionados, essencialmente, com a
qualidade do ar sem esquecer outros descritores relevantes como o ruído.
QUADRO 179 – INDICADORES

DE SAÚDE E DEMOGRÁFIC OS

(2017)

População
residente

Densidade
populacional

Taxa de natalidade

Taxa de
mortalidade

Taxa de
mortalidade
infantil

Portugal
continental

9 792 797

110,4

8,4

10,7

2,9

Alentejo

473 235

17,3

7,4

15

2,9

ULSBA

117 868

13,8

7,9

15,9

4,1

Aljustrel

8 396

18,3

9,7

16,9

9,6

O Quadro 179 apresenta uma série de indicadores globais que acentuam dados em sintonia nos
diferentes níveis de análise sendo alguns indicadores (como a taxa de mortalidade –
nomeadamente a infantil – sensível à lei dos pequenos números). Assim se analisarmos os
padrões nas últimas dezenas de anos a evolução do concelho é equivalente a toda a zona do
Alentejo e mesmo ao nível do contexto nacional.
No entanto alguns dados permitem considerar que, em relação a certas doenças a região do
Alentejo tem as mais altas taxas de mortalidade do Continente (Doenças Respiratórias em
números DGS, 2014).

FIGURA 158 – TAXA

DE MORTALIDADE PADRONIZADA POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS POR LOCAL DE
RESIDÊNCIA E SEXO

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 421 de 620
Junho 2020

Esse padrão do Alentejo é comum para uma diversidade de doenças e é significativo em certos
triénios e não significativo noutros. No entanto analisando especificamente as taxas em diversos
níveis de abstração, nomeadamente comparando todos os concelhos do Baixo Alentejo, concluise que, para além de uma variabilidade anual grande, a incidência em Aljustrel não se distingue
particularmente de outros concelhos da região havendo muito outros onde a incidência é maior.

FIGURA 159– EVOLUÇÃO DA TAXA BRUTA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS
CONTINENTE, A LENTEJO, BAIXO A LENTEJO E CONCELHOS DESTA
A LENTEJO, 2019)

RESPIRATÓRIO NO

DO APARELHO
ÚLTIMA ZONA

(ARS

As doenças respiratórias são de particular relevância porque possuem, como veremos, relação
epidemiológica clara com os poluentes atmosféricos estudados nomeadamente matéria
particulada.
Outras doenças que têm relação com os poluentes estudados são as do coração e circulatórias,
muitas vezes relacionadas com o ruído. De acordo com a figura abaixo, a Taxa Bruta de
Mortalidade referente a estas doenças mostra um cenário equivalente onde dados de Aljustrel
se enquadram na variação estatística, não se verificando padrões de excedência.
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FIGURA 160 – EVOLUÇÃO
CIRCULATÓRIO NO CONTINENTE,

DA TAXA

BRUTA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS
A LENTEJO, BAIXO A LENTEJO E CONCELHOS DESTA
A LENTEJO, 2019)

DO APARELHO
ÚLTIMA ZONA

(ARS

5.14.5.6 Avaliação de Riscos para a Saúde
Os principais riscos para a Saúde decorrentes da atividade direta da ALMINA, ou os indiretos e
cumulativos estão relacionados com a qualidade do ar e com o ruído.
No que se refere à qualidade do ar, de acordo com o documento “emissões de poluentes
atmosféricos por concelho 2009”, Aljustrel apresenta um valor consideravelmente baixo de
poluentes atmosféricos quando comparado com outros concelhos, tal como apresentado no
quadro abaixo.
Q UADRO 180 – EMISSÕES

TOTAIS EM

2009,

EXCLUINDO FONTES NATURAIS

(VALORES

EM T/KM 2 )

SOX

NOX

PM 10

CO2

COVNM

0,023

0,568

0,332

75

0,350

Estes dados, como aliás os mais gerais oficiais (ENAR, 2020) avaliam a região do Alentejo como
uma zona com valores abaixo dos valores limites de emissão, nomeadamente para as partículas
(PM) a ausência de estações de monitorização leva a que essa análise necessite um maior
detalhe. No caso concreto, para além do programa de monitorização regular efetuado pela
ALMINA no âmbito das medidas da DIA de 16/03/2012, referente ao EIA do alteamento da
instalação de resíduos “BE-BAC” existe uma monitorização efetuada pela CCDR-Alentejo,
durante o período de 29 de setembro de 2015 a 11 de outubro de 2016, e cujos resultados foram
analisados em detalhe no descritor “Qualidade do ar”.
De acordo com a monitorização efetuada pela CCDR, os resultados obtidos (valores baixos) são
consistentes com os valores das monitorizações da ALMINA e, juntamente com os baixos valores
absolutos da população da vila de Aljustrel impossibilitam (por irrelevante) qualquer aplicação
de metodologias quantitativas de análise de risco.
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Como descrito no fator ruído, não só apenas 2% da população se encontra em zonas cujos níveis
de ruído excedem o recomendável para zonas mistas como a atual atividade industrial da
ALMINA apresenta valores, na sua envolvência direta que são compatíveis para zonas sensíveis.
Deste modo poderemos avaliar como muito baixa a probabilidade de consequências negativas
para a Saúde, decorrente do ruído industrial da ALMINA.

5.15 Alterações Climáticas
5.15.1 Introdução
A temperatura média global do nosso planeta ronda os 15ºC e esta temperatura mantêm-se
devido ao efeito de estufa que resulta dos gases com efeito de estufa, daqui em diante
designados GEE, que, ao absorverem a radiação infravermelha, aquecem a atmosfera.
No planeta Terra a variabilidade climática é algo natural e, devido a isso, os parâmetros
meteorológicos variam à volta das médias climáticas de uma dada região. Basicamente o que as
alterações climáticas provocam é uma modificação das médias climáticas o que pode ter efeitos
diversos e possivelmente catastróficos em diferentes zonas do globo se não forem tomadas as
devidas medidas de mitigação e adaptação.
As alterações climáticas têm sido uma preocupação crescente na sociedade atual devido às
ameaças que podem causar nas suas diversas vertentes:
−
−
−

Ameaças Ambientais;
Ameaças Sociais;
Ameaças Económicas.

A influência do ser humano no sistema climático é evidente e as emissões de GEE estão no seu
pico. Estas elevadas emissões levaram a uma preocupação crescente nos impactes que daí
advém e foi definido que, para que não ocorra uma interferência antropogénica considerada
catastrófica no sistema climático, a temperatura global média da superfície terrestre não deverá
ultrapassar os 2ºC em relação à era pré-industrial.
De forma a evitar esta alteração de temperatura têm sido adotadas diversas políticas para
promover a mitigação e adaptação a estas alterações e existido debates intensos e controversos
por todo o mundo sobre esta problemática, considerada por muitos o problema do século.

5.15.2 Base Científica, Causas e Mudanças Visíveis
Tornam-se cada vez mais evidentes as alterações que o clima terrestre tem vindo a sofrer. O 5.º
Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para Alterações Climáticas (IPCC)
apresenta evidências destas mudanças e as causas para as mesmas.

5.15.2.1 Base científica e Causas
O aumento das preocupações relativas às consequências das Alterações Climáticas levou a um
aumento exponencial no ramo de ciência que se dedica ao estudo do clima. No último relatório
efetuado pelo IPCC (2014) é indicado que:
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−
−
−
−

−

A temperatura média global da superfície da Terra sofreu um aquecimento de 0,85ºC
(de 0,65 a 1,06);
Prevê-se um aumento da temperatura média global da superfície, comparando com o
período de 1986-2005, entre 0,3ºC e 4,8ºC até ao final do século XXI;
A influência humana no sistema climático é evidente;
A continuação de emissões de GEE, de forma descontrolada irá intensificar o
aquecimento global e, com isto, levar a mudanças irreversíveis no clima e a potenciais
consequências catastróficas;
Devem ser adotadas medidas de mitigação e adaptação para gerir e reduzir os riscos
associados às alterações climáticas.

A principal causa das alterações climáticas prende-se com as elevadas emissões de GEE. As
principais fontes de emissão de GEE por setor económico, de acordo com o 5.º Relatório do IPCC
são:

FIGURA 161 – EMISSÕES

DE

GEE POR

SETOR ECONÓMIC O

Apesar disto é senso comum que estes gases desempenham um papel fulcral para o equilíbrio
radiativo atmosférico. A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é
retida pela força da gravidade. É maioritariamente composta por nitrogénio (78%) e oxigénio
(21%). A presença abundante de oxigénio é a consequência direta da possibilidade de vida e
evolução existente desde os primórdios no planeta Terra.
Tal como referido anteriormente os GEE são fulcrais no equilíbrio radiativo da atmosfera. Isto
deve-se essencialmente ao facto deste tipo de gases absorverem radiação infravermelha o que
permite que a radiação não seja diretamente emitida para o espaço, mas que seja absorvida
pela atmosfera emitindo energia para a superfície e criando um efeito de estufa.
Devido ao citado anteriormente pode-se concluir que este equilíbrio radiativo deve ser mantido
e, que alterações substanciais no mesmo podem causar impactes irreversíveis no nosso sistema
climático e afetar de forma significativa, o modo como vivemos e tudo o que nos rodeia.
Os principais GEE que devem ser monitorizados e verificado o cumprimento das metas a atingir
são:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

CO2 – Dióxido de Carbono;
CH4 – Metano;
N2 O – Óxido Nitroso;
CFCs – Clorofluorcarbonetos;
HFCs – Hidrofluorcarbonetos;
PFCs – Perfluorcarbonetos;
SF6 – Hexafluoreto de Enxofre;
NF3 – Trifluoreto de Azoto.
São ainda incluídos alguns GEE indiretos, como os seguintes:
CO – Monóxido de Carbono;
SO2 – Dióxido de Enxofre;
NOx – Óxidos de Azoto;
COVNMs – Compostos orgânicos voláteis não metânicos.

O CO2 é responsável por cerca de 63% do aquecimento global mundial, sendo a sua
concentração na atmosfera cerca de 40% mais elevada do que no início da era industrial devido
principalmente às atividades de queima de combustíveis, desflorestação, agricultura e pecuária.
É considerado por muitos com base em diversos cenários analisados que um aumento de 2ºC
em relação à temperatura na era pré-industrial é o limite para o qual existe consequências
ambientais catastróficas à escala mundial e, devido a isto, foi definido que devem ser tomados
todos os esforços para evitar que tal aconteça.

5.15.2.2 Mudanças visíveis
Tendo consciência de que um aumento significativo dos GEE provocam um aumento da
temperatura resta saber quais os possíveis impactes provenientes deste aumento e estudar os
diversos cenários para aumentos de temperatura superiores ao considerado o limite para evitar
uma mudança no clima que poderá ser catastrófica (2ºC).
De acordo com o 5.º Relatório do IPCC, desde a era pré-industrial, a relação entre o aumento
das emissões de GEE e consequências, como o aumento do nível da água do mar ou da
temperatura é clara.
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FIGURA 162 – RELAÇÃO

ENTRE AS EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA E O AUMENTO DA
TEMPERATURA E NÍVEL MÉDIO DA ÁGUA DO MAR

Cada uma das últimas três décadas tem sido sucessivamente mais quente e a ONU confirmou
recentemente que os anos de 2015, 2016 e 2017 foram os três anos mais quentes de que há
registo. O fenómeno meteorológico El Niño - que aumenta a temperatura média global em todos
os 3 a 7 anos - fez com que o ano de 2016 batesse o recorde e 2017 bateu o recorde de ano mais
quente sem este fenómeno.
Algumas das evidências das alterações climáticas sustentadas pelo 5.º Relatório do IPCC (2014)
são:
⎯ A temperatura média global à superfície (sobre os solos e oceanos) aumentou nos
últimos 100 anos;
⎯ A temperatura média à superfície dos oceanos aumentou, desde 1950;
⎯ A frequência e intensidade de períodos quentes tem aumentado;
⎯ Nas zonas de latitude média do hemisfério norte aumentou a precipitação, desde 1901,
e desde 1950 que eventos de precipitação forte sobre os continentes tem aumentado;
⎯ As massas de neve e gelo têm vindo a reduzir;
⎯ O nível global do mar tem vindo a subir;
⎯ A acidificação dos oceanos aumentou pela elevada absorção de CO 2 atmosférico;
⎯ Entre outras.
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5.15.2.3 Cenários Futuros
A emissão contínua de GEE terá como repercussões o aumento das consequências que daí
advém e causará impactes irreversíveis, no modo como as pessoas vivem e no comportamento
dos ecossistemas. Neste momento já não é equacionado parar as alterações climáticas, mas sim
mitigar as suas causas e efetuar uma adaptação às mudanças climatéricas.
Tendo em conta diferentes projeções nas emissões de GEE o IPCC efetuou vários cenários que
representam climas expectáveis, considerando estas diferentes projeções e, tendo em conta
diversos fatores e projeções de mudança nos vários sistemas, naturais e humanos.

FIGURA 163 – PROJEÇÕES
GLOBAL À SUPERFÍCIE,

DE MUDANÇA CAUSADO PELAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA TEMPERA TURA
EXTENSÃ O DO GELO NO HEMISFÉRIO NORTE, ALTURA MÉDIA DO MAR E
MUDANÇA NO P H GLOBAL DA SUPERFÍCIE DO MAR

Dentro dos cenários elaborados pelo IPCC estão:
⎯ RCP2.6 – Este cenário prevê uma forte mitigação e representa o cenário mais otimista
de todos os elaborados. Neste cenário estima-se um aumento de temperatura média
global máxima de 2ºC e para o qual têm sido efetuados os esforços estratégicos e
políticos para atingir. Para isto é estimada uma redução de emissões de GEE de cerca de
40%-70% até 2050 e perto de nula até 2100;
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⎯ RCP4.5 e RCP6.0 – Cenários intermédios que preveem um aumento da temperatura
média global superior a 2ºC e estimam, comparando os valores registados de 19862005, que a temperatura média global deve subir em cerca de 1,1ºC-2,6ºC para o RCP4.5
e de 1,4ºC-3,1ºC para o RCP6.0;
⎯ RCP8.5 – Representa o cenário mais pessimista e prevê uma subida da temperatura
média global de cerca de 2,6ºC a 4,8ºC relativamente a 1986-2005. Os riscos que advém
deste cenário são considerados catastróficos e incluem a extinção em massa de
espécies, insegurança global, entre outros.

FIGURA 164 – COMPARAÇÃO

ENTRE AS MUDANÇAS PREVISÍVEIS NA TEMPERATURA MÉDIA GLOBAL ,

PRECIPITAÇÃ O MÉDIA E SUBIDA MÉDIA DO NÍVEL DO MAR PARA O CENÁRIO

RCP2.6 E RCP8.5

A conclusão que se pode tirar dos cenários apresentados é que, mesmo com fortes medidas de
mitigação e, tendo em conta o cenário mais otimista, é bastante provável que as consequências
das alterações climáticas apresentadas sejam inevitáveis e que uma adaptação a estas
mudanças seja necessária.
A grande diferença entre os cenários apresentados pela redução substancial das emissões de
GEE é a atenuação dos riscos que advém das alterações climáticas e que a adaptação às
mudanças seja facilitada.
Em Portugal os estudos efetuados permitiram chegar a algumas conclusões sobre as tendências
do clima nacional, entre estas:
⎯ Períodos de mudança da temperatura média: aquecimento de 1910-1945,
arrefecimento de 1946-1975 e aquecimento mais acentuado de 1976-2000;
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⎯ O clima nacional segue a tendência global no que respeita às séries temporais e ao
aumento da temperatura máxima e mínima. Recentemente tem sido evidenciada uma
redução da amplitude térmica, isto é, a tendência da temperatura mínima é superior ao
da temperatura máxima;
⎯ Aumento do índice anual de ondas de calor;
⎯ Diminuição de noites frias e aumento de “dias de verão”;
⎯ A precipitação, apesar de não apresentar uma diferença acentuada no valor médio
anual, tem apresentado uma redução significativa no mês de março e alguma redução
no mês de fevereiro.
Todos os cenários estudados em Portugal nos projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, apontam
para um aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal e o
aumento da temperatura máxima no verão. Os estudos efetuados apontam também para que
este aumento seja menos acentuado nas ilhas da Madeira e dos Açores.

FIGURA 165 – COMPARAÇÃO ENTRE A TEMPERATURA MÁXIMA DE
ENTRE 1961-1990 (ESQUERDA ) E A PROJEÇÃO DE ACORDO COM
2071-2100 (DIREITA )

VERÃO EM

PORTUGAL CONTINENTAL
A2 PARA

O CENÁRIO DE EMISSÕES

O SIAM identificou potenciais efeitos na saúde da população:
−
−
−
−
−

Aumento da mortalidade e morbilidade relacionadas com temperaturas máximas
extremas;
Aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares relacionadas com o aumento do
ozono troposférico;
Aumento da morbilidade e perturbações do foro psicológico relacionadas com a
ocorrência de eventos climáticos extremos (cheias, secas, incêndios, tempestades);
Aumento da incidência de doenças transmitidas pela água e alimentos derivado de
contaminação associada a cheias, secas e vagas de temperaturas elevadas;
Alterações na distribuição e frequência de doenças transmitidas por vetores.

O aumento da temperatura média em toda a região, bem como a previsão de que existirá uma
redução da precipitação em Portugal Continental durante a primavera, verão e outono, causarão
impactes a curto, médio e longo prazo caso não seja efetuada uma correta adaptação a estas
mudanças. Alguns destes impactes já se fazem sentir em Portugal, sendo alguns deles referidos
no próximo ponto do presente estudo.
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5.15.3 Impactes das Alterações Climáticas
São considerados impactes das alterações climáticas os efeitos no ambiente em geral, isto é, nos
sistemas naturais e humanos. Têm sido identificados vários impactes associados às alterações
climáticas dentre os quais:
⎯ Físicos: Redução das massas de gelo, aquecimentos e acidificação dos oceanos, subida
do nível médio do mar;
⎯ Biológicos: alterações na distribuição e número de espécies e aumento do potencial de
extinção; morte elevada de árvores pela perda de habitats, aumento de pestes;
⎯ Humanos: diminuição do rendimento das colheitas, insegurança da população;
⎯ Entre outros.
As alterações climáticas conduzem a mudanças na frequência e/ou intensidade da ocorrência
de eventos climáticos extremos. A definição de evento climático extremo é geralmente
associado a uma ocorrência rara num dado local e que apresenta intensidades e/ou durações
fora do normal.
São exemplos de eventos climáticos extremos:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Ondas de calor;
Secas;
Precipitações intensas;
Inundações;
Ciclones;
Tufões;
Tornados;
Entre outros.

É preciso ter em consideração que estes eventos ocorrem naturalmente e, por isso, não pode
ser atribuída diretamente a ocorrência destes eventos num dado local ao ser humano. No
entanto, através do estudo destes eventos é possível obter uma certa probabilidade de
ocorrência dos mesmos e, o 5.º Relatório do IPCC, refere que é bastante provável que existam
mais locais onde estes eventos tenham ocorrido com uma maior frequência do que aqueles em
que tenha diminuído.
Em Portugal temos assistido a anos mais secos e maiores diferenças regionais na distribuição da
precipitação o que tem levado a grandes impactes no setor da agricultura. Além disto ocorreram
incêndios com intensidades fora do normal (caso de Pedrógão Grande), espécies autóctones
(como o sobreiro e a azinheira) com taxas de mortalidade superiores ao normal, subida do nível
do mar, mais doenças transmitidas por vetores (caso do surto na Madeira de mosquitos com
febre de dengue), séries temporais de temperaturas máximas e mínimas, entre outros
acontecimentos.
Os impactes das alterações climáticas são, geralmente, analisados em função dos sistemas
potencialmente afetados:
⎯ Físicos;
⎯ Biológicos;
⎯ Humanos.
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O IPCC, no seu último relatório, apresenta uma figura que ilustra padrões globais de impactes
que advêm das alterações climáticas e por região nos diversos sistemas afetados.

FIGURA 166 – PADRÕES

GLOBAIS E CONSEQUÊNC IA S DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS POR
REGIÃO

5.15.4 Estratégias e Políticas para a mitigação e adaptação às alterações climáticas
5.15.4.1 Internacional e Europeu
Tendo em consideração que a problemática envolta nas alterações climáticas é de cariz global
têm sido efetuados diversos acordos e protocolos que promovem a mitigação e a adaptação às
mesmas.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento foi uma
conferência de chefes de estado organizada pelas Nações Unidas e realizada de 3 a 14 de junho
de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e teve como principal objetivo debater os
problemas ambientais.
Nesta conferência foram assinados três tratados que predominam até aos dias de hoje:
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⎯ UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas);
⎯ CBD (Convenção sobre Diversidade Biológica, ou Convenção da Biodiversidade);
⎯ UNCCD (Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação).
A Convenção-Quadro da ONU sobre as Alterações Climáticas tem como objetivo global a
estabilização de GEE, de modo a evitar consequências catastróficas e irreversíveis no sistema
climático. São princípios desta convenção:
⎯ Responsabilidades comuns, mas diferenciadas;
⎯ Precaução;
⎯ As necessidades especiais dos países em desenvolvimento, em particular dos países
mais vulneráveis;
⎯ Direito ao desenvolvimento;
⎯ Não interferência com o sistema de comércio internacional.
Deste então foram assinados vários acordos, protocolos, elaboradas políticas de combate às
alterações climáticas e efetuadas várias conferências no sentido de acompanhar a persecução
dos objetivos, bem como adaptar o necessário à realidade do presente.
Dentro da resposta internacional e europeia para a mitigação e adaptação às alterações
climáticas destacam-se os seguintes:
⎯ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – A UNFCCC
pretende a redução das emissões de GEE ao estabelecer objetivos para redução e, tem
em consideração os países que emitiram mais GEE até ao momento, sendo que estes
devem promover a redução dos mesmos de uma forma mais acentuada;
⎯ Protocolo de Quioto da UNFCCC – Sob o Protocolo de Quioto, 15 estados membros da
EU estabeleceram como objetivo a redução das suas emissões em 8% relativamente a
1990 até 2008-2012. Estes 15 estados membros (EU-15) reduziram as suas emissões e
cumpriram o objetivo sendo estimada uma redução de 14,1% das emissões em 2011
face a 1990;
⎯ Pacote Energia-Clima – este pacote pretende que os estados membros cumpram as
obrigações europeias através de:
o Redução das emissões de GEE até 2020 em, pelo menos, 20% comparado com
1990;
o Produção de 20% da energia através de fontes renováveis;
o Melhorar a eficiência energética;
o Redução das emissões de GEE em 85-90% até 2050 em relação a 1990;
⎯ Roteiro Europeu Baixo Carbono 2050 – Pretende a redução de GEE em 85-90% até 2050,
à semelhança do Pacote Energia-Clima, faz uma abordagem setorial e pretende ser um
apoio aos setores, que apresentam as maiores emissões de GEE em como estes podem
assegurar uma transição para uma economia de baixo carbono;
⎯ Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas – A Estratégia Europeia de
Adaptação às Alterações Climáticas pretende:
⎯ O reconhecimento da importância da avaliação de impactes no âmbito das alterações
climáticas;
⎯ Identificar as principais ações e a forma como as políticas podem promover uma correta
adaptação às alterações climáticas;
⎯ Promover a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas;
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⎯ Promover a criação de infraestruturas sustentáveis e aplicar uma abordagem com base
no ecossistema;
⎯ EEA Grants: Programa AdaPT – Este programa foi desenvolvido com o objetivo de
sensibilizar e disponibilizar informações sobre as alterações climáticas, tais como:
o Cenários futuros previsíveis para o clima na Europa;
o A vulnerabilidade das regiões, países e setores às alterações climáticas;
o Informações sobre atividades de adaptação às alterações climáticas;
o Casos de estudo que promovam a implementação de medidas/projetos de
adaptação;
o Entre outras informações.

5.15.4.2 Nacional
A Resolução do Conselho de Ministros n. º 56/2015, de 30 de julho, aprovou o Quadro
Estratégico para a Política Climática (QEPiC). O QEPiC inclui diversas políticas que visão assegurar
a resposta a nível nacional dos compromissos assumidos para 2020 (redução da emissão de GEE
em 20% em relação a 1990) e propostos para 2030 no âmbito da União Europeia e, a nível
nacional, do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV).
O QEPiC inclui, nas vertentes da mitigação e adaptação às alterações climáticas, alguns
instrumentos dos quais se destacam:

FIGURA 167 – INSTRUMENTOS

NAS VERTENTES DA MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Mitigação
De modo a enfrentar os desafios que advêm dos compromissos para o período pós 2012 foi
criado o Roteiro Nacional de Baixo carbono 2050 (RNBC 2050).
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O RNBC, determinado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de
novembro, estabelece as políticas a prosseguir e as metas nacionais a alcançar em termos de
emissões de GEE, é baseado em cenários prováveis de emissões de GEE com vista a uma
economia de baixo carbono até 2050, e está alinhado com os objetivos da união europeia para
a redução dos GEE em 80-95% até ao mesmo ano.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de novembro, formalizou o início dos
trabalhos para o desenvolvimento de instrumentos de política das alterações climáticas:
⎯ Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020);
⎯ Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2020 (RNBC 2020).

Fonte: Roteiro Nacional de Baixo carbono 2050 (RNBC 2050)

FIGURA 168 – O BJETIVOS

PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO PARA

2050

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) visa garantir
o cumprimento das metas nacionais em matéria de alterações climáticas dentro das áreas
transversais e de intervenção integrada, tendo em vista uma organização das medidas mais
vocacionada para a sua implementação.
É considerado um plano de “2.ª geração” que aposta na integração da política climática nas
políticas setoriais e uma maior responsabilização dos setores alicerçado no nível de maturidade
alcançado pela política nacional de clima.
Este plano é sustentado num processo de implementação dinâmico conferindo aos setores a
oportunidade de identificação das políticas e medidas (P&M) que contribuem para o
estabelecimento de metas de redução de emissões, suportado no Sistema de Políticas e
Medidas (SPeM).
O PNAC 2020/2030 tem como objetivos:
⎯ Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e
emprego;
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⎯ Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a
alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a
2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando
Portugal em linha com os objetivos europeus e com o Acordo de Paris;
⎯ Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais
(mainstreaming).
⎯ Para a prossecução dos objetivos e metas estabelecidas no PNAC 2020/2030 são
identificadas opções de P&M de baixo carbono, estas sustentam-se em:
o Documentos de política setorial (PNAEE, PNAER, PERSU 2020, PNGR 2020,
PENSAAR 2020);
o Orientações retiradas da modelação;
o Contributos dos setores.
O Sistema Nacional para Políticas e Medidas (SPeM), aprovado através do Regulamento (UE) n.º
525/2013, de 21 de maio, cria um mecanismo de monitorização e de comunicação sobre as
emissões de GEE e de outras informações que possam ser relevantes no âmbito do combate às
alterações climáticas.
O SPeM tem como objetivo:
⎯ “Garantia da atualidade, transparência, precisão, coerência, comparabilidade e
exaustividade das informações comunicadas pela União e pelos seus Estados-Membros
ao Secretariado da CQNUAC;
⎯ Comunicação e verificação das informações relativas aos compromissos da União e dos
seus Estados-Membros assumidos no âmbito da CQNUAC, do Protocolo de Quioto e das
decisões adotadas nesse âmbito, e de avaliação dos progressos alcançados para
respeitar esses compromissos;
⎯ Monitorização e comunicação de todas as emissões antropogénicas por fontes e
remoções por sumidouros de gases com efeito de estufa não controlados pelo Protocolo
de Montreal sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono nos EstadosMembros;
⎯ Monitorização, comunicação, análise e verificação das emissões de gases com efeito de
estufa e de outras informações nos termos do artigo 6.º da Decisão n.º 406/2009/CE;
⎯ Comunicação da utilização das receitas geradas pela venda em leilão das licenças de
emissão nos termos do artigo 3.º D, n. os 1 ou 2, ou do artigo 10.º , n.º 1, da Diretiva
2003/87/CE, nos termos do artigo 3.º D, n.º 4, e do artigo 10.º , n.º 3, da referida diretiva;
⎯ Monitorização e comunicação das medidas adotadas pelos Estados-Membros para a
adaptação às consequências inevitáveis das alterações climáticas, de uma forma eficaz
em termos de custos;
⎯ Avaliação dos progressos alcançados pelos Estados-Membros no cumprimento das suas
obrigações decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE.”

Adaptação
Na vertente da adaptação Portugal aprovou a sua Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas (ENAAC), através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de
18 de março.
Os principais objetivos do ENAAC são os apresentados na figura na página seguinte.
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Informação e conhecimento

Tem em vista a atualização e disponibilização à
sociedade os avanços existentes, bem como atualizar
os cenários que permitem a aplicação da estratégia

Reduzir a vulnerabilidade e
aumentar a capacidade de
resposta

Disponibilizar a informação necessária sobre os
potenciais impactes, vulnerabilidades e riscos
associados às alterações climáticas, de forma a
efetuar a melhor resposta possível aos mesmos

Participar, sensibilizar e
divulgar

Preparar Portugal para o futuro e para o desafio que
será a adaptação às alterações climáticas através da
sensibilização e divulgação de conteúdos sobre o
tema

Cooperar a nível internacional

Cooperar com os países em desenvolvimento e estar
alinhado
com
os
objetivos
traçados
internacionalmente

Fonte: Roteiro Nacional de Baixo carbono 2050 (RNBC 2050)

FIGURA 169 – PRINCIPAIS

OBJETIVOS DO

ENAAC

A adaptação às alterações climáticas é algo inevitável e complexo, dependendo esta da
intervenção de todos. Torna-se, portanto, evidente que os objetivos traçados no ENAAC são
fulcrais para que seja possível uma transição para um modo de vida sustentável e equilibrado e
que esta seja feita de uma forma gradual para evitar mudanças abruptas que comprometam de
forma significativa o estilo de vida da população.

5.15.5 Alterações climáticas no concelho de Aljustrel
De acordo com o Inventário Nacional de Emissões de 2018 (relativo ao ano 2016), as emissões
de GEE, sem contabilização das emissões de alteração do uso do solo e florestas, são estimadas
em cerca de 67,8 Mt CO2 e, representando um aumento de 13,1% face a 1990 e um decréscimo
de 2,6% relativamente a 2015.
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Fonte: Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas Estimativas preliminares – emissões 2016

FIGURA 170 – EVOLUÇÃO

DAS EMISSÕES NACIONAIS DE

GEE

Apresenta-se de seguida um quadro com as emissões totais dos principais GEE emitidos no
concelho de Aljustrel bem como os valores a nível nacional.

QUADRO 181 – EMISSÕES

TOTAIS DOS PRINCIPAIS

GEE EM PORTUGAL

E NO CONCELHO DE

CO2

CH4

N2O

F-GASES

Kt

Kt

Kt

Kt CO2eq

Portugal

52.840,96

438,15

10,79

2.751,80

Aljustrel

44,6

0,94

0,06

2,4

% do concelho de Aljustrel nas emissões
nacionais

0,08

0,21

0,56

0,087

L OCAL
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QUADRO 182 – EMISSÕES

DE

GEE EM PORTUGAL

E NO CONCELHO DE

A LJUSTREL

CO2

CH4

N2O

F-GASES

KT

KT

KT

KT CO2EQ

L OCAL
PORTUGAL

A LJUSTREL

PORTUGAL

A LJUSTREL

PORTUGAL

A LJUSTREL

PORTUGAL

A LJUSTREL

A_PublicPower

15.868,64

0,00

0,55

0,00

0,44

0,00

0,00

0,00

B_Industry

14.707,29

17,82

3,72

0,00

0,44

0,00

2.751,80

2,41

C_OtherStationaryComb

3.082,47

2,13

9,79

0,01

0,17

0,00

0,00

0,00

D_Fugitive

1.173,32

0,00

3,94

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

E_Solvents

118,52

0,13

0,03

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

F_RoadTransport

15.358,34

22,01

1,07

0,00

0,46

0,00

0,00

0,00

G_Shipping

266,37

0,00

0,02

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

H_Aviation

460,80

0,00

0,05

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

I_Offroad

996,38

2,32

0,06

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

J_Waste

22,40

0,15

243,60

0,11

0,90

0,00

0,00

0,00

K_AgriLivestock

0,00

0,00

162,82

0,82

0,65

0,00

0,00

0,00

L_AgriOther

58,65

0,00

6,85

0,01

7,15

0,00

0,00

0,00

N_Natural

727,79

0,00

5,64

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

Tal como é possível de verificar pelos dados apresentados anteriormente, as principais fontes
de emissão de poluentes atmosféricos no concelho de Aljustrel são a indústria e o circulação
rodoviária. Dentro dos principais GEE emitidos no concelho de Aljustrel o CO 2 representa cerca
de 93% do total (44,6 kt de 48 kt, com base no

Quadro 182).
De seguida, e de acordo com a ANR 2016, efetua-se uma breve descrição do posicionamento da
região de Aljustrel face aos seguintes cenários de risco, que se julgam ter uma maior relevância
face à atividade e região onde se insere a ALMINA:
−
−
−
−
−

Ondas de calor;
Sismos;
Seca;
Riscos de incêndios florestais;
Substâncias perigosas.

Quanto às ondas de calor, são fenómenos que atingem uma extensão territorial extensa. As
regiões mais afetadas pela ocorrência de ondas de calor são as zonas do interior Centro e
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Nordeste Transmontano. Aljustrel, de acordo com a Figura 171, encontra-se numa zona com
uma classe de suscetibilidade Moderada.

Localização aproximada da área
de estudo

FIGURA 171 – CARTA

DE SUSCETIBILIDADE A ONDAS DE CALOR

(ANR 2016)

Em termos de risco de seca, as regiões com maior suscetibilidade a secas (grau de suscetibilidade
elevado) são o distrito de Castelo Branco, a zona Este dos distritos de Leiria e Santarém, as zonas
a Sul do Tejo e o Interior Transmontano.
Um dos maiores impactes deste fenómeno é a distribuição temporal e espacial da
disponibilidade dos recursos hídricos, sendo que se prevê que o número de dias de seca
consecutivos cresça. Este problema faz-se já sentir na região do Alentejo tendo passado no verão
do ano 2018 uma situação de seca severa tendo consequências em diversas vertentes.
Em abril de 2019, cerca de 3,7% do território nacional estava em “seca severa”, 27,9% em “seca
moderada”, 26,4% em “seca fraca” e 23,7% em situação “normal”. O Baixo Alentejo estava, no
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mês de junho de 2019, em situação de “seca moderada”, de acordo com o boletim climatológico
do IPMA- Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
A ALMINA, sita em Aljustrel, encontra-se numa zona que apresenta uma classe de
suscetibilidade elevada a secas, de acordo com a Figura 172.

Localização aproximada da área
de estudo

FIGURA 172 – CARTA

DE SUSCETIBILIDADE A SECAS

(ANR 2016)

Quanto aos sismos, estes ocorrem principalmente em zonas de falhas tectónicas e a sua duração
varia desde poucos segundos até dezenas de segundos, raramente ultrapassando um minuto.
As regiões classificadas com suscetibilidade elevada a sismos distribuem-se maioritariamente
pelos distritos de Faro, Beja, Setúbal, Lisboa e Santarém.
De acordo com a Figura 173 Aljustrel situa-se numa zona de suscetibilidade reduzida face aos
sismos. Tal deve-se essencialmente ao facto de que os principais elementos expostos a este tipo
de fenómenos serem a população, edifícios, equipamentos e infraestruturas destes
aglomerados, e que é consideravelmente menor quando comparada a regiões como a de Lisboa.
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Localização aproximada da área
de estudo

FIGURA 173 – CARTA

DE SUSCETIBILIDADE A SISMOS

(ANR 2016)

Os incêndios florestais ocorrem praticamente todos os anos em Portugal e têm maior incidência
durante o verão, dado às condições meteorológicas mais propícias a este tipo de fenómeno.
As regiões que apresentam um maior risco de sofrer incêndios florestais são a região norte,
centro e da serra algarvia até ao Alentejo litoral.
De acordo com a Figura 174 Aljustrel encontra-se numa zona de perigosidade média, face
principalmente à menor densidade florestal quando comparado com a zona Norte do país. É
ainda de salientar que é previsivel que o risco de ocorrência de incêndios florestais aumente,
principalmente pelo maior número de dias quentes e ondas de calor que tornarão os espaços
florestais mais vulneráveis aos incêndios.
Este risco, tal como referido anteriormente, é mais acentuado no verão e será potenciado pelas
alterações climáticas que se prevêm no futuro.
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Localização aproximada da área
de estudo

FIGURA 174 – CARTA

DE PERIGOSIDADE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

(ANR 2016)

Por último, em termos de risco de acidentes industriais (substâncias perigosas), este tipo de
acidente ocorre essencialmente em estabelecimentos que lidam com substâncias em grandes
quantidades e/ou com perigosidades elevadas.
A ALMINA encontra-se precisamente numa zona classificada com de suscetibilidade Elevada,
principalmente devido ao facto de se situar junto a um estabelecimento SEVESO de Nível
Superior e que centra a sua atividade no fornecimento de explosivos.
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Localização aproximada da área
de estudo

FIGURA 175 – CARTA

DE SUSCETIBILIDADE A ACIDENTE ENVOLVENDO SUBSTÂNCIA S PERIGOSAS

(ANR

2016)
Alguns destes riscos são abordados de forma mais detalhada no descritor “Risco de Catástrofes”.
É ainda de referir que a grande maioria destes riscos se se preveem potenciados pelas alterações
climáticas, com exceção do risco de acidentes industriais que estão diretamente associados aos
próprios estabelecimentos industriais e não ao clima, apesar deste poder ter influência na
gravidade ou na probabilidade da sua ocorrência.
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6 Identificação e Avaliação
Impactes do Projeto

dos

O presente capítulo refere-se à avaliação de impactes ambientais gerados pela implantação da
globalidade do projeto, sendo considerados impactes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, na sua versão mais recente: o “conjunto das alterações favoráveis e
desfavoráveis produzidas no ambiente, sobre determinados fatores, num determinado período
de tempo e numa determinada área, resultantes da realização de um projeto, comparadas com
a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter
lugar”.
A identificação e avaliação de impactes constituem uma das etapas fundamentais do presente
estudo. É nesta fase que se procede à avaliação das potenciais alterações que a construção,
exploração e desativação dos projetos poderão causar no ecossistema (nas suas vertentes físicas
e biofísicas) em que se irá inserir.
Com base nos resultados desta avaliação é possível, por um lado, determinar a ocorrência de
impactes negativos que, pela sua significância, possam pôr em causa a viabilidade ambiental do
projeto e, por outro, hierarquizar os impactes e incidências ambientais (positivas e negativas)
associadas a cada uma das suas fases de implementação.
A análise de impactes cumulativos irá considerar os impactes no ambiente que resultam do
projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou previstos, bem como
dos projetos complementares ou subsidiários.
A análise de impactes irá ainda evidenciar os impactes residuais (que não podem ser evitados,
minimizados ou compensados) e a utilização irreversível de recursos.
Serão também identificados os riscos ambientais associados ao projeto e descritas no capítulo
seguinte as medidas previstas para a sua prevenção.
Salienta-se que à presente instalação não é aplicável o regime jurídico definido pelo Decreto-Lei
n.º 150/2015, de 5 de agosto, relativo à prevenção de acidentes graves que envolvam
substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, pelo
que não se apresenta a respetiva análise de risco.
Será efetuada a hierarquização dos impactes ambientais identificados a nível local e regional,
fundamentada numa análise qualitativa, a qual será traduzida num índice de avaliação
ponderada de impactes ambientais, nos termos das orientações disponibilizados no sítio da
Agência Portuguesa do Ambiente na internet.
A avaliação de impactes irá identificar, nomeadamente, a natureza, a magnitude, significância e
reversibilidade dos mesmos, apresentando-se seguidamente a metodologia utilizada para os
diferentes fatores ambientais, incluindo a respetiva fundamentação científica, a incerteza
associada ao método, bem como os critérios utilizados na determinação da magnitude e
significância dos impactes.
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6.1 Metodologia de previsão e avaliação de impactes
A área geográfica considerada para efeitos de avaliação de impactes foi ajustada às
componentes do meio biofísico, socioeconómico e cultural em análise, tendo em consideração
a importância que os mesmos assumem face à especificidade do projeto.
Não obstante, no presente capítulo foram consideradas três áreas de avaliação distintas:
⎯ Área de impacte local: referente à superfície ocupada pela globalidade do projeto;
⎯ Área de impacte na envolvente: referente à área correspondente ao limite industrial da
ALMINA.
⎯ Área de impacte regional: referente a qualquer impacte com repercussões fora das
áreas de abrangência de impacte local e de impacte na envolvente.
A avaliação dos impactes foi efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível,
quantitativo, tendo-se indicado e descrito, sempre que aplicável e por descritor, os métodos de
previsão utilizados para a avaliação e os critérios utilizados para a apreciação da significância
dos referidos impactes. Apesar de se tratar de uma metodologia revestida de um elevado grau
de subjetividade, no sentido de classificar, fundamentar e objetivar a avaliação de impactes
realizada pelos diferentes especialistas, procedeu-se à criação uma escala de significância. Assim
os impactes ambientais identificados no presente Relatório Síntese foram classificados como:
⎯ Significativos;
⎯ Pouco Significativos;
⎯ Não Significativos.
Esta classificação resultou da conjugação dos critérios de avaliação “Probabilidade”,
“Magnitude”, “Prazo” e “Cumulativo”. Consideraram-se ainda os critérios “Tipo” e “Efeito”
como fonte adicional para caracterização do respetivo impacte.

6.1.1.1 Critérios de classificação de significância:
Probabilidade: A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza de impactes é determinado
com base no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator ambiental,
permitindo identificar impactes “certos”, “prováveis” ou “improváveis”.
Magnitude: A magnitude de um impacte traduz o grau/intensidade da afetação potencial de
determinado recurso e a respetiva extensão ou expressão espacial (reflete a importância “local”,
“regional” ou “global” de um impacte ambiental), podendo assim a magnitude ser “Reduzida”,
“Moderada” ou “Crítica”.
Prazo: Os impactes são considerados de “curto prazo” se os seus efeitos se verificarem durante
ou imediatamente após a sua ocorrência. São classificados de “médio prazo” se os respetivos
efeitos se repercutirem mais ou menos intensamente durante um período de um ano. São
considerados de “longo prazo” se este período for superior a um ano.
Cumulativo: Um impacte é considerado “cumulativo” quando se verifica uma adição de efeito
com outros já existentes e de origem externa ao projeto em avaliação, sendo o resultado
diferente da soma das partes. Por outro lado, “não” é considerado “cumulativo” quando o
impacte é motivado exclusivamente pela construção, funcionamento ou desativação da unidade
industrial.
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6.1.1.2 Critérios adicionais de caracterização de impactes:
Tipo: É considerado “positivo” se induz uma alteração favorável no meio ambiente e “negativo”
quando acontece o contrário, ou seja, induz uma alteração desfavorável no meio.
Efeito: Estabeleceu-se a distinção entre impactes “diretos” e “indiretos”, ou seja, entre aqueles
que são determinados diretamente pelo projeto e aqueles que são induzidos pelas atividades
relacionadas.

6.1.1.3 Critérios dos resultados da avaliação:
Consideram-se significativos os impactes que perfaçam pelo menos uma das seguintes
condições:
⎯ Impacte com classificação “Crítica” no critério magnitude;
⎯ Impacte com três das seguintes classificações: Provável (Prv), Certo (Crt), Moderado
(Mod), Médio Prazo (Med) e Longo Prazo (Lg).
Consideram-se pouco significativos os impactes que perfaçam pelo menos uma das seguintes
condições:
⎯ Impacte com duas seguintes classificações: Provável (Prv), Certo (Crt), Moderado (Mod),
Médio Prazo (Med) e Longo prazo (Lg);
⎯ sempre que se verificar efeito “cumulativo”.
Consideram-se não significativos os impactes com qualquer outra classificação.
No final deste capítulo apresenta-se em tabela as matrizes de impactes nas diversas fases do
projeto, de forma a sintetizar a informação referida para cada descritor.

6.2 Clima
Apesar dos impactes nos parâmetros climáticos serem difíceis de prever, nomeadamente
porque resultam indiretamente de uma multiplicidade de fatores, não são expectáveis impactes
significativos nestes parâmetros decorrentes da implementação e exploração dos projetos
objeto deste EIA.
Os impactes identificados ocorrerão fundamentalmente na fase de exploração, relacionados
com o aumento da humidade e com a ligeira atenuação da amplitude térmica, e correspondem
a impactes negativos, diretos, de magnitude reduzida, pouco significativos e de âmbito muito
localizado.

6.2.1 Fase de construção
Na fase de construção espera-se apenas a ocorrência das ações normalmente associadas às
fases de obra de qualquer construção civil. No global, espera-se que as mesmas ações não
tenham quaisquer efeitos percetíveis no clima, quer a nível local, quer regional.
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Assim, assumem-se como nulos os impactes da fase de construção do projeto em análise sobre
os parâmetros climáticos.

6.2.2 Fase de exploração
Não se esperam impactes ao nível do clima relacionados com o normal funcionamento da
instalação da ALMINA.
Relativamente ao aumento da capacidade de produção da Lavaria, bem como à restruturação
do edificado que ocorreu nas zonas da Lavaria e em Feitais, não se esperam impactes ao nível
do clima.
As alterações que poderão ocorrer com o alteamento da instalação de resíduos ”BE-BAC” e
alteamento do paramento da BAI e, consequente aumento da superfície de água dessas
albufeiras, para os parâmetros climáticos específicos da região poderão englobar:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Aumento da humidade relativa ao longo de todo o ano;
Aumento da evaporação real;
Diminuição da amplitude térmica ao longo do dia e ao longo do ano;
Aumento da frequência de nevoeiros e neblinas;
Aumento da precipitação a nível local;
Diminuição da frequência de geadas;
Diminuição da temperatura média;
Aumento da evapotranspiração.

Neste sentido, a maior disponibilidade de água das albufeiras, a uma escala local, tenderá a
condicionar o clima, tornando-o mais ameno e ligeiramente mais húmido, na envolvente dos
planos de água.
Durante a fase de exploração, o aumento da presença da água no solo deverá ainda contribuir
para aumentar a humidade relativa do ar, a evaporação, a neblina e nevoeiro matinais, e atenuar
a amplitude térmica local. Estes impactes são considerados negativos, de magnitude baixa,
pouco significativos, mesmo no âmbito local. Tratam-se de efeitos localizados, restritos à área
diretamente envolvente dos planos de água da instalação de resíduos ”BE-BAC” e da BAI, que
apesar de se avaliarem como negativos, diretos, serão de ocorrência certa, magnitude reduzida,
com efeitos a médio prazo, pelo que este impacte será eliminado.

6.2.3 Fase de desativação
Considerando que a desativação dos projetos, particularmente da instalação de resíduos ”BEBAC” deverá ser realizada por via seca, isto promoverá uma anulação do espelho de água
existente, eliminando os efeitos pontuais atualmente existentes nos parâmetros climatéricos
locais. O espelho de água da BAI provavelmente será mantido. Neste caso, o impacte sobre o
clima na fase de desativação serão avaliados como positivos, diretos, de ocorrência certa,
magnitude reduzida, com efeitos a médio prazo, no caso do encerramento da instalação de
resíduos “BE-BAC” a cobertura a seco. Neste caso assume-se este impacte como positivo pois
tem tendência a uniformizar as condições climatéricas locais com toda a restante envolvente.
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Importa referir que, estes impactes, em qualquer das fases serão de âmbito exclusivamente
local, não se perspetivando que tenham implicações fora na zona de estudo.
Apesar dos reduzidos impactes previsíveis sobre os parâmetros climatéricos, importa referir que
estes parâmetros assumem relevância não negligenciável relativamente a outros descritores,
por poderem contribuir em particular para situações de emergência.

6.3 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Tendo em consideração que a implantação da globalidade do projeto poderá contribuir para a
modificação das características naturais de uma zona que apesar de tudo se encontra já bastante
intervencionada, justifica-se uma avaliação cuidada das repercussões do projeto sobre os
aspetos de carácter geológico e geomorfológico.

6.3.1 Fase de construção
Face às características do projeto é aceitável considerar que os eventuais impactes sobre este
descritor ocorrerão sobretudo na fase de construção uma vez que é nesta fase que decorrerão
as ações mais interventivas sobre o meio geológico e geomorfológico, cujos efeitos são
provocados essencialmente por:
−
−

Movimentações de terras (escavações e aterros);
Compactação e impermeabilização dos terrenos.

Os impactes negativos decorrentes, estão relacionados com alterações geomorfológicas, devido
essencialmente ao aumento da área inundada, ocupação e impermeabilização dos solos e
desaterros para terras de empréstimo a utilizar na obra, tornando-se estes impactes de carácter
permanente e extensíveis à fase de exploração.
Não se prevê que este tipo de obra venha a provocar impactes de ordem estrutural passíveis de
serem indutores de aumento de risco sísmico e responsáveis pela criação de condições de
instabilização de grandes áreas na envolvente.
Por outro lado, o facto da execução de escavações nas manchas de empréstimo poder vir a
destruir permanentemente formações geológicas com elevado valor científico ou patrimonial,
tendo em conta que, dos trabalhos de levantamento da situação de referência não se verificou
qualquer formação geológica com estas características, não se preveem que ocorram impactes
a este nível.
Na fase de construção os impactes na Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais estão
relacionados em especial com a estabilidade do aterro e dos respetivos órgãos complementares,
bem como com o equilíbrio dos taludes associados à fase de construção, havendo também o
cuidado de se atender ao comportamento das fundações. No sentido de poder monitorizar e
antecipar o comportamento do aterro, quanto à sua estabilidade, existem vários dispositivos de
observação e segurança tais como piezómetros, inclinómetros, marcas topográficas,
sismógrafos, etc., que permitem a análise e interpretação dos resultados, garantindo assim a
segurança hidráulica e estrutural através da quantificação dos respetivos fatores de risco.
Importa referir, contudo, que o impacte sobre a estabilidade do atual aterro poderá promover
o colapso do mesmo o que, apesar de ter uma possibilidade remota, teria efeitos críticos para
toda a área a jusante do aterro.
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Nestas condições, prevê-se que nesta fase, os impactes sobre a estabilidade do aterro existente
sejam considerados impactes negativos, de ocorrência improvável, de magnitude crítica e
cumulativos. O impacte sobre a estabilidade do aterro decorrerá apenas durante o período de
execução da obra pelo que se considera um impacte a curto prazo.
A movimentação de solos constitui uma das principais atividades da obra. Refira-se que ambos
os projetos a executar (alteamentos da BAI e da “BE-BAC”) necessitam de um volume
considerável de materiais de empréstimo (1.876.542 m3 ), contudo no alteamento da BAI o
impacte da movimentação de terras é muito reduzido uma vez que o volume a movimentar é
de pequena expressão (sensivelmente 12.000 m3 ).
No caso do alteamento da “BE-BAC” embora o volume de terras de empréstimo seja de maior
monta, houve a preocupação de escolher manchas de empréstimo dentro da futura área a
inundar.
Este tipo de intervenção, para além de modificar a fisiografia local, provoca a compactação dos
terrenos. A diminuição da capacidade de recarga dos níveis aquíferos e da capacidade de
infiltração, provocadas pelo aumento do grau de compactação e alteração nas condições
naturais de infiltração e de drenagem superficial dos terrenos. Neste caso, tendo em conta que
as infiltrações constituem um vetor de mobilização de contaminantes para o aquífero, a redução
das mesmas corresponde a uma MTD conforme disposto no capítulo 4.3.10.1 e 4.3.10.2 do
documento Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and
Waste-Rock in Mining Activities. Assim, considerando que estas atividades decorrerão dentro da
bacia hidrográfica da instalação de resíduos “BE-BAC”, o impacte sobre a capacidade de recarga
do aquífero considerar-se-á de magnitude reduzida, de longo prazo, sendo, contudo, um
impacte positivo diretamente relacionado com a atividade.
Da mesma forma, as operações de desmatação e limpeza do terreno, que tipicamente,
favorecem a diminuição da capacidade de recarga dos níveis aquíferos e da capacidade de
infiltração, devido ao aumento do grau de compactação e à alteração nas condições naturais de
infiltração e de drenagem superficial dos terrenos serão, pelas mesmas razões consideradas
como atividades com impactes com as mesmas características dos impactes provocados pela
compactação dos solos, descritos no parágrafo anterior.
As atividades de desmatação e limpeza dos terrenos são ainda suscetíveis de potenciarem de
forma localizada, fenómenos de erosão hídrica devido ao aumento do escoamento superficial.
Contudo, considerando que esta desmatação e limpeza dos terrenos será realizada
exclusivamente na bacia hidrográfica do aterro e, em particular na área a alagar, pode-se
considerar que este impacte, sendo certo, é de magnitude reduzida, de longo prazo e
corresponderá a um impacte negativo diretamente relacionado com a atividade.

6.3.2 Fase de exploração
Na fase de exploração os únicos impactes previstos na Geologia, Geomorfologia e Recursos
Minerais estão relacionados com a estabilidade do aterro uma vez que à medida que se for
aumentando a quantidade de rejeitados depositados na instalação de resíduos “BE-BAC”,
aumenta a pressão exercida sobre o talude do aterro.
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Relativamente ao aumento da capacidade de produção da Lavaria, bem como à restruturação
do edificado que ocorreu nas zonas da Lavaria e em Feitais, não se esperam impactes ao nível
da Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais.
À semelhança da fase de construção, também nesta fase, no sentido de poder monitorizar e
antecipar o comportamento do aterro, quanto à sua estabilidade, existem vários dispositivos de
observação e segurança tais como piezómetros, marcas topográficas, sismógrafos, etc., que
permitem a análise e interpretação dos resultados, garantindo assim a segurança hidráulica e
estrutural através da quantificação dos respetivos fatores de risco. Também neste caso existe
um plano de controlo e monitorização da estabilidade dos aterros/barragens. No entanto o
impacte sobre a estabilidade dos atuais aterros poderá promover o colapso do mesmo o que,
apesar de ter uma possibilidade remota, teria efeitos críticos para toda a área a jusante do
aterro. Assim, assume-se que na fase de exploração, os impactes sobre a estabilidade do aterro
existente sejam considerados impactes negativos, de ocorrência improvável, de magnit ude
crítica e cumulativos. Tendo em conta que o Plano de Fecho prevê o encerramento da instalação
de resíduos “BE-BAC” com cobertura a seco do aterro, a redução da humidade dos rejeitados irá
conferir uma maior estabilidade do aterro pelo que um eventual colapso do talude não terá
implicações relevantes a jusante. Assim, assume-se que este impacte corresponde a um impacte
de médio prazo já que se limita à fase de exploração.
Quer na construção, quer na monitorização da infraestrutura da instalação de resíduos “BEBAC”, deve ser dedicada especial atenção a possíveis efeitos de sismicidade induzida ou a
prever. Como medidas de precaução, já existe a jusante do paramento da “BE-BAC” um
reservatório de emergência do tipo ensecadeira, que possibilita a contenção de eventuais
derrames. Desta forma, numa situação de emergência será possível reter, de modo imediato e
próximo, eventual carga sólida que venha a ser libertada. Durante as fases de construção e
exploração existe monitorização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. No
alteamento da infraestrutura não se prevê que ocorram impactes significativos, quer ao nível da
prospeção mineral, quer ao nível do património geológico e mineiro.
Relativamente ao alteamento da BAI, é um projeto de dimensão reduzida e esta infraestrutura
destina-se ao armazenamento de água, pelo que a pressão exercida será semelhante, não
ocorrendo alterações significativas.

6.3.3 Fase de desativação
Tendo em consideração que o Plano de Fecho prevê o encerramento da instalação de resíduos
“BE-BAC” a cobertura a seco, não se prevê que venha a manter-se o impacte sobre a estabilidade
do talude do aterro uma vez que, conforme refere o documento Reference Document on Best
Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, a
probabilidade de liquefação do aterro é baixa ou mesmo nula. Assim assume-se que nesta fase
de desativação do aterro, o impacte sobre a estabilidade do talude do mesmo será nulo.
Importa referir, contudo, que, considerando os importantes quantitativos de materiais de
cobertura previstos, dependendo da localização das áreas de empréstimo, os impactes sobre a
geologia, geomorfologia e recursos naturais poderão ser relevantes.
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6.4 Solo e Uso do Solo
Neste item pretende-se identificar e avaliar os impactes incidentes sobre os solos nas diferentes
fases, construção, exploração e desativação. Os principais impactes prendem-se principalmente
com as ações de movimentação de solos e ocupação de espaços.

6.4.1 Fase de construção
Nesta fase, as principais ações do projeto causadoras de impactes são as movimentações de
terra. Os impactes associados a estas operações prendem-se sobretudo com a movimentação e
deposição de terras resultantes da escavação e com a inutilização da faixa de solos necessárias
para a execução das obras.
Na fase de construção, prevêem-se os seguintes impactes associados às seguintes operações:
−
−
−
−
−
−

Ocupação pelo estaleiro e estruturas de apoio à obra;
Decapagem da camada superior dos solos e alteração das características pedológicas e
da capacidade produtiva do solo;
Eliminação/destruição de horizontes pedológicos (volume de empréstimo de solos);
Compactação dos solos e erosão;
Risco de contaminação física e química (mobilização da maquinaria e veículos).

6.4.1.1 Ocupação pelo estaleiro e estruturas de apoio à obra
Na fase de construção, este impacte prende-se com a ocupação do solo provocada pela
instalação do estaleiro(s) de apoio à obra. Os estaleiros de apoio aos projetos a executar
localizar-se-ão em zonas já intervencionadas.
Uma vez que para os dois estaleiros e estruturas de apoio à obra serão utilizados espaços dentro
do complexo industrial , e uma vez que a ALMINA dispõe dos meios necessários para efetuar a
obra, consideram-se impactes resultantes da ocupação, compactação, contaminação e
degradação dos solos certos, curto prazo, diretos embora de magnitude reduzida e pouco
significativos, dada a reduzida capacidade de uso dos solos presentes nas áreas de intervenção
dos projetos a executar e pela zona de ocupação dos estaleiros definida.
Não se prevê a necessidade de abertura de acessos às zonas de obra. No entanto, e tendo em
consideração o supramencionado, a circulação acrescida de máquinas e equipamentos na zona
de obra provocará inevitavelmente alterações nas características do solo, conduzindo à
compactação deste e, consequentemente, ao aumento dos fenómenos erosivos.
Assim, pela utilização dos caminhos de acesso atualmente existentes consideram-se impactes
certos, negativos, diretos, curto prazo embora de magnitude reduzida e, como tal, pouco
significativos.

6.4.1.2 Movimentação de solos, decapagem e desmatação
Para a construção do alteamento da BAI e da “BE-BAC” haverá a necessidade de proceder à
decapagem parcial do coberto vegetal existente, alterando, de forma permanente, o uso do
solo.
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Não se prevê que estas ações incidam em exemplares de espécies protegidas (caso do sobreiro).
Não obstante, é de salientar que, caso exista a afetação destas espécies deverá ser dado
cumprimento à legislação vigente. No caso da afetação definitiva destes exemplares, seja na
fase de obra do alteamento da “BE-BAC” ou da BAI, considera-se que o impacte será negativo,
direto, embora de magnitude reduzida dado o grau de afetação e respetiva expressão espacial.
Adicionalmente, o processo de desmatação deixará o solo desprotegido que, associado à área
prevista para a intervenção, terá associado um impacte negativo, direto, mas de magnitude
reduzida (dado o grau de afetação e extensão) e, desta forma, pouco significativo.
Todos os trabalhos relativos à construção dos projetos são passíveis de afetar negativamente as
características pedológicas, bem como da respetiva capacidade de uso do solo. As
infraestruturas, movimentação de veículos e equipamentos, e impermeabilização gradual de
áreas durante os trabalhos de construção alterarão de forma permanente a capacidade
produtiva dos solos. No entanto, importa salientar que as características pedológicas em
presença apontam para uma reduzida capacidade agrícola do solo.
A terra vegetal, com vista ao revestimento vegetal do paramento de jusante da “BE-BAC” e da
BAI, é colocada posteriormente à retificação do respetivo talude e compactada. Está previsto no
projeto de execução que, deverá proceder-se a uma escarificação da terra vegetal. Após esta
escarificação proceder-se-á à adubação dos solos seguida de sementeira e nova escarificação.
De modo a que as sementes possam germinar os solos revolvidos serão posteriormente
acamados com rolos.

6.4.1.3 Eliminação/destruição de horizontes pedológicos
Ambos os projetos a executar (alteamento da BAI e da “BE-BAC”) necessitam de um volume
considerável de empréstimo de solos que, quando contabilizados em conjunto, se prevê em
1.865.342 m3 para o alteamento da “BE-BAC” e 11.200 m3 para a BAI.
As ações de empréstimo de solos referida resulta na eliminação/destruição dos horizontes
pedológicos das áreas de empréstimo utilizadas.
Além disto, também se registará alteração do uso do solo e perda de horizontes pedológicos
devido ao aumento da área alagada em ambos os alteamentos a executar, sendo este impacte
mais significativo no alteamento da “BE-BAC”.
Este impacte, associado à eliminação/destruição de horizontes pedológicos associado ao
volume de empréstimo de solos e aumento da área alagada, para o alteamento da “BE-BAC”
considera-se, negativo, direto, magnitude crítica e, desta forma, significativo. No caso do
alteamento da BAI, considera-se um impacte pouco significativo dado ao baixo volume de
empréstimo de solos e reduzido aumento de área alagada quando comparado com o necessário
para o alteamento da “BE-BAC”.

6.4.1.4 Compactação dos solos e erosão
A passagem de veículos e equipamentos causará outro impacte que se prende com a
compactação e erosão do solo, alterando as condições naturais de permeabilidade dos solos,
dificultando ou impedindo o seu adequado arejamento e a circulação de água e,
consequentemente, reduzindo a capacidade de recarga dos níveis aquíferos.
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Considera-se que estes impactes serão negativos, diretos de magnitude reduzida, reversíveis,
tendo em conta que ocorrerão somente durante um período limitado da obra, e, portanto,
pouco significativos.

6.4.1.5 Risco de contaminação física e química
Outro impacte relevante é o risco de contaminação dos solos através de derrames de
substâncias utilizadas em obra tais como óleos, combustíveis, entre outros. A movimentação e
operação de veículos e equipamentos poderá originar derrames de hidrocarbonetos que
poderão causar contaminações pontuais.
Considera-se que, se implementadas as devidas medidas de segurança em obra, a probabilidade
e magnitude de eventual derrame suscetível de causar contaminação do solo seja reduzida.
Importa referir que estes impactes são normalmente reversíveis tanto pela própria capacidade
de regeneração do solo como pelo uso de técnicas de descontaminação.
Tendo em conta o referido anteriormente, classifica-se o impacte como negativo, direto, de
magnitude e significância variáveis em função da quantidade e natureza do produto derramado,
bem como reversível pela adoção das devidas medidas de contenção do derrame e
descontaminação do solo.

6.4.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração o aumento da capacidade de tratamento na Lavaria não irá causar
impactes no solo e uso do solo, uma vez que as alterações associadas a este projeto foram
efetuadas em áreas já intervencionadas. No que se refere à restruturação do edificado ocorrida
na zona de Feitais, os impactes estão associados, fundamentalmente, à impermeabilização do
terreno pela alteração das condições naturais de drenagem do terreno.
Este impacte, apesar de negativo, considera-se pouco significativo e de magnitude reduzida,
uma vez que a percentagem de terreno impermeabilizado é reduzida.
Os impactes decorrentes dos projetos de alteamento da “BE-BAC” e da BAI nesta vertente
prendem-se com as ações de movimentação de solos necessárias para a fase de obra. Nesta fase
existe o risco de contaminação física e química que está fortemente ligado com eventuais danos
nas estruturas e derrames de substâncias perigosas. Este impacte está diretamente ligado à “BEBAC”, em caso de colapso desta infraestrutura e consequente libertação de águas contaminadas
com rejeitados, e a eventuais ruturas de tubagens de transporte de efluentes e rejeitados.
Considera-se que os acontecimentos acima referidos, apesar de pouco prováveis pelas ações de
manutenção e através das medidas de contenção e atuação referidas para o descritor “Risco de
catástrofes”, poderão causar impactes nos solos de carácter variável.
Para o projeto de alteamento da “BE-BAC” os impactes associados ao colapso e galgamento são
analisados no descritor “Risco de catástrofes” e, consequentemente, analisado o impacte de
contaminação dos solos.
Eventuais atividades de manutenção poderão gerar pequenos derrames, causando desta forma
contaminações pontuais, que deverão ser contidas e, caso necessário realizadas as devidas
técnicas de descontaminação, não se esperando impactes significativos neste sentido.
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Quanto ao estudo de caraterização de solos efetuado, as seguintes conclusões foram retiradas
dos resultados analíticos:
−

−
−

Os valores de pH nos solos S3, S4 e S7 são mais baixos e diferentes dos das restantes
áreas. Estes valores refletem a natureza dos materiais sobre os quais os solos evoluíram
e da exposição aos ventos predominantes Norte/Oeste sobre o complexo mineiro e que
resultam da oxidação dos sulfuretos presentes na mineralização, exceto na área S8 onde
a proximidade do enchimento se reflete;
O carbono orgânico total apresenta valores superiores na área de maior cobertura
vegetal existente;
A fração cristalina de ferro, zinco, cobre e manganês domina em todas as amostras de
solos no interior do perímetro industrial e que fazem parte da mineralização da própria
envolvente.

Tendo em consideração a legislação Holandesa e as normas de Ontário, pois a legislação
portuguesa é omissa para a maioria dos elementos pesquisados, as concentrações das frações
disponíveis são baixas para os metais pesquisados encontrando-se abaixo dos valores para uma
possível necessidade de intervenção.
Devido às medidas preventivas e de minimização implementadas pela ALMINA, no que toca à
componente solos, não se considera que tenha uma influência muito significativa na
contaminação dos solos da região.

6.4.3 Fase de desativação
As ações geradoras de impacte nesta fase são idênticas às da fase de construção, mas com uma
expressão maior, uma vez que a fase de desativação incluirá, como o próprio nome indica, a
desativação de todo o complexo mineiro.
O processo de desativação do complexo mineiro implicará, na medida do possível, a
recuperação dos terrenos, constituindo assim um impacte de carácter positivo, direto, de
magnitude critica e de médio prazo. Os impactes previsíveis associados à implementação da
desativação estão associados a compactação e erosão dos solos, risco de contaminação e
alteração do uso do solo consideram-se como negativos, certos, diretos, de magnitude
moderada (dado o grau de afetação e respetiva extensão), significativos, mas reversíveis.

6.5 Recursos Hídricos
Os recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) são sem dúvida um dos descritores mais
sensíveis e mais expostos aos impactes associados à atividade da ALMINA. Com efeito verificamse impactes sobre os recursos hídricos tanto na fase de construção devido ao aumento do teor
de sólidos em suspensão por causa das movimentações de solos, como na fase de exploração
por se tratar de uma albufeira de água contaminada.
Desta forma a análise de impactes terá em conta, o seguinte:
−

Avaliação dos efeitos temporários ou definitivos sobre os recursos hídricos superficiais
e subterrâneos induzidos nas diversas fases do projeto.
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−

−
−

−

−

−

Serão tidas em consideração as alterações do sistema hídrico e as suas repercussões no
escoamento, na infiltração e na capacidade de transporte das linhas de água. Serão
ainda avaliados os riscos de poluição de água superficial e subterrânea;
A análise e avaliação de impactes induzidos, nas várias fases do projeto, no escoamento
superficial, na qualidade das águas superficiais e subterrâneas e nos volumes de águas
de escorrência e de percolação/infiltração através do corpo e das fundações da
infraestrutura caso os volumes captados não sejam reconduzidos à instalação;
A análise e avaliação dos impactes associados a eventuais situações de rotura ou
deficiente funcionamento da instalação;
A análise e avaliação dos impactes na qualidade da água, devido ao teor de sólidos em
suspensão nas águas de escorrência superficial, ao eventual arrastamento e/ou
infiltração de óleos e outras substâncias poluentes, aos riscos de poluição no caso de
inadequada gestão de efluentes ou de ocorrência de situações acidentais,
nomeadamente na fase de construção;
A análise e avaliação de impactes associados a uma eventual alteração das condições
climáticas na área de influência do projeto motivada pelo aumento da área inundada
em nível de pleno armazenamento e, consequentemente, do plano da água na fase de
exploração;
Análise e avaliação dos impactes associados à gestão da água na fase de des ativação,
considerando a situação de deposição subaquática dos rejeitados e do encerramento da
instalação de resíduos “BE-BAC” com cobertura a seco, como previsto;
Análise e avaliação dos impactes remanescentes sobre a qualidade da água na fase de
pós-desativação.

6.5.1 Fase de construção
6.5.1.1 Impacte sobre as águas superficiais
Na fase de construção os impactes na qualidade das águas superficiais ocorrerão em caso de
acidente ou de procedimentos inadequados na gestão da obra:
−

−
−

Aumento da turvação e redução da transparência da água, pela deposição de poeiras
associadas aos movimentos de terras e à circulação das viaturas e equipamentos afetos
às atividades de construção, no projeto do alteamento da instalação de resíduos;
Riscos de poluição química e microbiológica, em caso de inadequada gestão das águas
residuais domésticas;
Riscos de contaminação por produtos químicos de carácter persistente, em caso de
inadequada gestão dos óleos usados, de deficiente contenção e/ou transporte de
produtos utilizados na obra ou de incorreto sistema de circulação e parqueamento das
viaturas e máquinas afetas aos trabalhos de construção.

São todos impactes negativos, de magnitude moderada, de ocorrência provável, temporários,
diretos. As medidas de minimização previstas para esta fase implicarão que estes impactes
tendam a tornar-se de magnitude reduzida, e de ocorrência improvável. Contudo, assumindo o
pior dos casos como princípio de prevenção, manter-se-á a classificação deste impacte sem
considerar as medidas de minimização previstas.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 456 de 620
Junho 2020

A construção dos alteamentos, envolvendo a movimentação de um volume considerável poderá
gerar um arrastamento de sólidos com as primeiras chuvas após a concretização do projeto.
Devido a posterior consolidação e à revegetação dos taludes das manchas de empréstimos e
alteamentos, não é previsível que este impacte venha a repetir-se após as primeiras chuvas.
Contudo esta situação poderá promover um arrastamento anormal de sólidos em suspensão
responsável pela degradação temporária da linha de água a jusante. Este impacte assume-se
como um impacte certo, de magnitude moderada, de curto prazo diretamente relacionado com
o projeto. Esta situação não se aplica, contudo, às restantes intervenções na fase de obra, uma
vez que para além de decorrerem em áreas já consideravelmente impermeabilizadas, e com
drenagem adequada.

6.5.2 Fase de exploração
6.5.2.1 Impactes na qualidade de águas subterrâneas
Durante a fase de exploração o aumento da capacidade de tratamento na Lavaria e a
restruturação do edificado ocorrida na zona de Feitais não irá causar impactes nas águas
subterrâneas.
Na fase de exploração poderão registar-se impactes no que diz respeito à alteração da qualidade
das águas subterrâneas. O risco de poluição dos recursos hídricos subterrâneos não é
significativo, atendendo a que o volume das águas de percolação oriundas do corpo e fundações
da instalação de resíduos “BE-BAC” é muito reduzido e encaminhado para o sistema de
drenagem e poço de captação instalados na base do talude do aterro, sendo novamente
bombeado para a “BE-BAC”. Considerando que este projeto envolverá a consolidação do talude,
poderá registar-se mesmo uma redução do volume de infiltrações e, consequentemente uma
redução da respetiva pluma de contaminação. Tendo conhecimento ainda da reduzida
permeabilidade e da baixa vulnerabilidade à poluição das formações geológicas na área de
estudo, e considerando a qualidade das águas subterrâneas do aquífero local, pode-se
considerar que os impactes negativos provocados pelas infiltrações do aterro, sendo prováveis,
terão uma magnitude baixa, terão efeitos a longo prazo e serão diretamente associados ao
projeto.

6.5.2.2 Impactes nas águas superficiais
Durante a fase de exploração o aumento da capacidade de tratamento na Lavaria e à
restruturação do edificado ocorrida na zona de Feitais não irá causar impactes nas águas
superficiais.
A alteração da cota de coroamento da instalação de deposição de rejeitados, irá levar ao
aumento da área inundada da albufeira de 1,0 km2 para cerca de 1,25 km2 . Ao nível da bacia da
instalação de resíduos há a referir que o aumento da cota de coroamento implica o aumento da
área inundada e concomitantemente da área de receção direta da precipitação e do volume de
água. Para a bacia hidrográfica do Barranco do Morgado há a referir que o aumento da cota de
coroamento da instalação de resíduos será acompanhado por um aumento da abrangência do
sistema existente de interseção e desvio de caudais das águas de escorrência superficial
afluentes.
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Atendendo a que a instalação de resíduos “BE-BAC” é alimentada por:
−
−
−

Águas residuais contaminadas de toda a área industrial, incluindo água dos trabalhos
subterrâneos;
Águas provenientes da Lavaria;
Água precipitada diretamente sobre a instalação de resíduos, e ao facto de:
o as escorrências superficiais de água pluvial afluentes à instalação de resíduos
serem captadas na sua quase totalidade pela vala perimetral;
o o volume anual médio de água precipitada diretamente sobre a instalação ser
inferior ao volume anual médio de água evaporada;
o a instalação de resíduos ser uma infraestrutura de descarga nula.

Conclui-se que o aumento no escoamento anual médio de águas de escorrência superficial a
jusante da instalação de resíduos refletirá a correspondente área ocupada pela infraestrutura,
ou seja, o alteamento da instalação de resíduos só causará impactes com significado, traduzidos
pelo aumento do caudal de escorrência superficial na envolvente da instalação, na bacia do
barranco do Morgado; para bacias hidrográficas de maior área, tal como a da ribeira do Roxo, o
aumento no escoamento superficial é insignificante. Assim pode-se considerar que não se
registam alterações significativas, em termos de quantidade nos recursos hídricos superficiais.
Ao nível da bacia do rio Sado as incidências hidrológicas de superfície são insignificantes.
Na fase de exploração os impactes sobre as águas superficiais poderão ocorrer igualmente no
caso de descarga de água após tratamento na ETAML.
Durante o período de julho de 2014 até meados de dezembro de 2019, não ocorreu descarga
de efluente tratado para o meio ambiente, tendo-se verificado o cumprimento dos parâmetros
de descarga em meio recetor natural. Sempre que ocorre descarga do efluente industrial
tratado, as condições de descarga obedecem aos VLE impostos pela Licenças de Utilização de
Recursos Hídricos (TURH). Deste modo a qualidade da água descarregada é assegurada não se
prevendo impactes negativos significativos.
Por último há apenas a referir os impactes que se relacionam com circunstâncias acidentais, de
muito reduzida probabilidade de ocorrência, embora com efeitos potencialmente nefastos.
No que diz respeito ao arrastamento, para o exterior da instalação de águas de escorrência em
períodos excecionais de precipitação intensa, saliente-se que, dadas as características climáticas
da região onde se insere o Complexo Industrial (designadamente o reduzido valor da
precipitação) e as características do próprio aterro, elevada área inundada (1,25 km2 ) e
considerável folga proporcionada pela infraestrutura (que será de cerca de 1,00 m ao Nível de
Pleno Armazenamento e ao Nível de Máxima Cheia para T = 10.000 anos), a probabilidade de
ocorrência duma situação deste tipo será praticamente nula. Contudo, neste caso, apesar da
descarga em linha de água vir a ser realizada num período de elevada precipitação onde,
consequentemente o meio recetor possui elevada capacidade de diluição, o facto de
descarregar em meio recetora natural água sem tratamento corresponderá a um impacte
negativo que, apesar de improvável, terá uma magnitude crítica, sendo de curto prazo e es tando
diretamente relacionado com o projeto.
Outra ocorrência possível em situação de emergência corresponde à possibilidade de descarga
de água e rejeitados por colapso do talude.
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Nesta situação, a descarga poderia ser responsável pela contaminação de linhas de água e
campos agrícolas a jusante da instalação, interferindo mesmo na bacia do Roxo. Não será,
contudo, previsível a sua interferência no Estuário do Sado. A nível das populações, dependendo
da amplitude da ocorrência poderia afetar habitações isoladas ao longo da linha de água
podendo chegar mesmo a Rio de Moinhos. Este cenário sendo extremamente improvável,
poderia assumir-se como de magnitude crítica, com efeitos a longo prazo.
Neste contexto, a ALMINA implementou diversas medidas de carácter preventivo e corretivo
que permitem reduzir ativamente a probabilidade deste tipo de situação, e aumentar a
capacidade de intervenção para minimização dos riscos ambientais em caso de ocorrência:
−
−
−

Sistema de interceção e derivação do escoamento natural (vala perimetral);
Órgãos de segurança da infraestrutura (descarregador de cheias e poço de drenagem
para contenção de fugas na sua envolvente);
Inspeção e monitorização sistemática do comportamento da infraestrutura em termos
de segurança hidráulica e estrutural, bem como o processamento informático e
validação de toda a informação resultante da monitorização efetuada.

São ainda previsíveis impactes nas águas superficiais que se relacionam com circunstâncias
acidentais, de reduzida probabilidade de ocorrência, embora com efeitos potencialmente
nefastos, como é o caso de rotura nas condutas de transporte dos rejeitados de e para a
instalação de resíduos.
Apesar de este constituir um cenário a considerar em qualquer instalação mineira, no caso
particular da ALMINA, tendo em conta que a infraestrutura se situa adjacente à lavaria e que
todas as condutas de transporte de rejeitados estão localizadas a montante da BELI, qualquer
rotura provocaria um derrame que ficaria confinado nesta instalação (BELI) e posteriormente
bombeados para a instalação de resíduos “BE-BAC”. Assim assume-se que este cenário de
acidente é pouco provável.

6.5.3 Fase de desativação
Na fase de desativação e de acordo com o Plano de Fecho, a desativação da instalação de
resíduos implicará a cessação da adução de água e de rejeitados para a infraestrutura, a selagem
de acordo com as especificações mencionadas anteriormente, e a recuperação paisagística dos
terrenos.

6.5.3.1 Impactes nas águas subterrâneas
O que persistirá durante algum tempo sobre as águas subterrâneas corresponderá à lixiviação
subterrânea da própria instalação de resíduos “BE-BAC” enquanto todo o líquido não for
evaporado ou removido. Este impacte é equivalente ao mesmo impacte registado durante a fase
de exploração embora se vá progressivamente atenuando. Este impacte corresponderá
consequentemente a um impacte certo, de magnitude reduzida, de médio prazo, diretamente
relacionado com o projeto.
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6.5.3.2 Impactes nas águas superficiais
O Plano de Fecho prevê o encerramento da instalação de resíduos “BE-BAC” com cobertura a
seco pelo que será “devolvida” ao Barranco do Morgado toda a água que precipite na bacia
hidrográfica da instalação de resíduos “BE-BAC”. Relativamente à situação atual, este
corresponderá a um impacte positivo, de magnitude moderada, com efeitos a longo prazo.
Em relação à descarga de água tratada, esta será realizada durante o processo de fecho da
instalação de resíduos devido à necessidade de redução do volume de água na albufeira para
permitir o encerramento da instalação de resíduos “BE-BAC” com cobertura a seco. Este impacte
será equivalente ao registado durante a fase de exploração, contudo registar-se-á ao longo de
um curto período.
Considerando as condições de fecho não se verificará a possibilidade de ocorrência de descargas
de superfície ou de colapso da infraestrutura.
Por último, devido à mobilização de mão-de-obra e à circulação de máquinas e de veículos,
durante a fase de encerramento registar-se-ão os impactes equivalentes aos da fase de
construção relativamente à produção de águas residuais domésticas e de águas contaminadas.

6.6 Ecologia
No que diz respeito à área em estudo foram inventariadas 215 espécies florísticas na área de
estudo, tendo-se observado 57 espécies, todas comuns, durante a saída de campo. Do total de
espécies inventariadas bibliograficamente 7 apresentam elevado valor para a conservação.
Durante a saída de campo realizada em maio de 2018 foi registada a presença de 2 espécies
protegidas por legislação nacional específica, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus
rotundifolia), pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de junho.
Relativamente à fauna, inventariaram-se 149 espécies faunísticas com ocorrência confirmada
ou potencial na área de estudo. Das espécies inventariadas, 25 apresentam estatuto
desfavorável de conservação: boga do Guadiana (Pseudochondrostoma willkommii) e bordalo
(Squalius alburnoides), com estatuto Vulnerável (VU), cumba (Barbus comizo), barbo do sul
(Barbus sclateri), Boga-de-boca-arqueada (Iberochondrostoma lemmingii), boga-portuguesa
(Iberochondrostoma lusitanicum), cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), garçote
(Ixobrychus minutus), colhereiro (Platalea leucorodia), frisada (Anas strepera), francelho (Falco
naumanni), falcão-peregrino (Falco peregrinus), sisão (Tetrax tetrax), alcaravão (Burhinus
oedicnemus), perdiz-do-mar (Glareola pratincola), maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos),
cuco-rabilongo (Clamator glandarius), noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) e
chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), pato-de-bico-vermelho (Netta rufina), Águia-caçadeira
(Circus pygargus) e abetarda (Otis tarda), milhafre-real (Milvus milvus) e rolieiro (Coracias
garrulus) morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradurapequeno (Rhinolophus hipposideros), Morcego-rato-grande (Myotis myotis) e morcego-depeluche (Miniopterus schreibersii), morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e
lince-ibérico (Lynx pardinus). Tendo em conta os biótopos presentes na área de estudo e o
elevado grau de perturbação, considera-se improvável a presença de qualquer uma destas
espécies, considerando-se que a área pode eventualmente ser utilizada pelas espécies de
avifauna e de morcegos como local de passagem.
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Foram cartografados 11 biótopos: Agrícola, Albufeira, Eucaliptal, Humanizado, Linha de água,
Matos, Montado, Pinhal, Plantações de sobreiro, Prados e Ruderal. A área é dominada pelo
biótopo Prados, que representa 34% da área de estudo e pelo biótopo Humanizado, que
representa 27% da área. O trabalho de campo permitiu verificar a presença na área de estudo
de 1 Habitat Natural da Rede Natura 2000 e que consta do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013: habitat 6420 - Pradarias húmidas
mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, associado ao biótopo Prados,
considerando-se ainda potencial a presença do habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de
folha perene, associado ao biótopo Montado.
No que respeita à linha de água recetora foram avaliados os parâmetros físico-químicos e os
elementos biológicos e hidromorfológicos, de forma a atestar o estado ecológico da mesma.
Quanto aos parâmetros físico-químicos de suporte aos elementos biológicos verificou-se de uma
forma geral, para todas as estações, a ocorrência de valores que conduzem à identificação de
um Bom estado ecológico. Contudo, alguns parâmetros encontravam-se acima dos limiares
máximos estabelecidos/recomendados. No computo geral, a avaliação global de qualidade
demonstrou que todas as estações se enquadram na categoria Razoável.
No que toca à fauna piscícola, foram observadas 6 espécies, 4 das quais exóticas e com maiores
densidades que as espécies autóctones presentes. Das espécies observadas, apenas uma, o
bordalo apresenta estatuto de conservação desfavorável de Vulnerável. Foi ainda observada a
presença de lagostim-vermelho-do-Louisiana.
Para os macroinvertebrados bentónicos, registou-se a presença de 25 famílias de 11 classes. A
classe mais abundante foi a classe Oligochaeta. Os pontos de amostragem tiveram classificações
variáveis em relação a este grupo faunístico, com uma estação na classe Razoável, duas na classe
Medíocre e duas na classe Mau, devido principalmente à espécie de vária taxa muito tolerante
à poluição orgânica.
No que toca ao Fitobentos, foram identificadas 85 espécies diferentes, num total de 3258
indivíduos. O cálculo do índice CEE e respetivo RQE de cada estação de amostragem, resultou
em 3 locais Bons/Razoáveis, 3 locais Razoáveis/Médios e 2 Médios/Maus.
Já para os macrófitos, e considerando os 9 transectos realizados, foram observadas 137 taxa,
sendo que 87 foram identificadas até à espécie. A integração dos resultados obtidos através da
aplicação de várias métricas, permitiu concluir uma classificação de muito má qualidade
ambiental.
No que concerne aos bivalves, apenas foi observada uma espécie viva (Corbicula fluminea), uma
espécie invasora e resquícios de Unius tumidiformes, que por ser abrangido pela Diretiva
Habitats, obrigou a estudos complementares de forma a confirmar ou descartar a sua presença.
Essas amostragens, levadas a cabo em 2012, não permitiram concluir a presença de indivíduos
vivos desta espécie na área de estudo.
Para os elementos hidromorfológicos das linhas de água estudadas, estes mostraram
classificações maioritariamente de bom estado ecológico.
Concluindo e tendo em conta todas as métricas evidenciadas nos parágrafos anteriores, e tendo
em conta a classificação estabelecida pelos elementos de qualidade considerados para os Rios
do tipo S3 e S1, o estado ecológico dos troços em estudo enquadra-se na categoria do Mau em
seis das nove estações amostradas. Existem ainda duas estações na categoria de Medíocre e
uma na categoria Razoável.
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6.6.1 Fase de construção
6.6.1.1 Flora e Vegetação
A instalação do projeto irá implicar a afetação direta de alguns biótopos, conforme se pode
observar através do Quadro 183, motivados pelo aumento do nível pleno de armazenamento
(NPA) da BAI e BE-BAC.
Durante a fase de exploração o aumento da capacidade de tratamento na Lavaria e as
restruturações do edificado ocorridas nas zonas de Feitais e da Lavaria não implicará a afetação
direta de biótopos. Através da análise do quadro é possível perceber que não se espera a
afetação de áreas classificadas como Habitat natural, esperando-se afetação muito baixas, em
termos de áreas, dos biótopos que se espera que sejam afetados.
Assim, os principais impactes sobre a flora durante a fase de construção, prendem-se com a
afetação direta de biótopos devido às obras de implantação do projeto e ao enchimento da BEBAC e da BAI, com a consequente remoção da vegetação desses locais e estruturas temporárias
de apoio à obra. Observa-se, no entanto, que as estruturas temporárias serão instaladas dentro
do limite industrial da ALMINA. A afetação de espécies de flora com estatuto, como o sobreiro
(Quercus suber) e a azinheira (Quercus rotundifolia), encontra-se diretamente relacionada com
a afetação do biótopo onde estas espécies foram observadas, nomeadamente o biótopo
Montado. Apesar de se prever a afetação deste biótopo, a magnitude da afetação será muito
baixa, podendo, no entanto, haver afetação direta de exemplares arbóreos.
A circulação de pessoas e máquinas afetas à obra poderá levar a um ligeiro aumento do número
que pessoas que, diariamente, utilizam o espaço, sendo ainda possível que exista o aumento do
risco do favorecimento da instalação de espécies exóticas invasoras e a degradação de biótopos
envolventes através do pisoteio, deposição de poeiras, etc.
Todos os impactes foram classificados como de baixa a muito baixa significância, sendo que os
biótopos que se prevê que sejam efetivamente afetados possuem um valor ecológico muito
baixo. Considerou-se ainda que as estruturas temporárias de apoio à obra estarão localizadas
em biótopos de muito baixo valor ecológico.
Q UADRO 183 – IDENTIFICAÇÃ O

DOS BIÓTOP OS AFETADOS EM RESULTADO DA IMPLANTAÇÃO DO

PROJETO E RESPETIVA ÁREA EM HECTARES E EM PERCENTA GEM

(%) FACE

AO TOTAL DE ÁREA

CARTOGRAFA DA DESSE BIÓTOP O
BIÓTOPO

HABITAT

Á REA AFETADA (ha)

Á REA AFETADA
(%)

CARTOGRAFADA

Eucaliptal

-

0,13

0,34

37,71

Humanizado

-

1,77

0,87

203,21

Matos

-

0,04

0,50

8,57

Montado

-

0,05

0,13

36,98

Pinhal

-

0,03

0,36

8,68

Prados

-

3,80

1,46

261,04

Ruderal

-

1,02

1,73

58,58

6,84

0,89

767,37

Total
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Quanto ao favorecimento da instalação de espécies exóticas invasoras, considera-se que
efetivamente ele pode existir, havendo alguns exemplares destas espécies na área que podem
eventualmente expandir-se. Considera-se que a significância do impacte causado pela instalação
deste projeto será muito baixa.
Existe ainda o risco de degradação dos biótopos da linha de água, devido ao aluimento do
paramento da Instalação de Resíduos BE-BAC ou à contaminação da linha de água.

6.6.1.2 Fauna
Os principais impactes sobre a fauna na fase de construção advêm sobretudo da perda de
biótopos devido à remoção ou degradação da vegetação, e consequente degradação dos
habitats existentes para a fauna. No entanto, a afetação destes habitats prevê-se diminuta,
incidindo essencialmente em área com baixo valor para a fauna.
Considera-se ainda que o potencial aumento da presença humana pode traduzir-se num
eventual aumento da perturbação de espécies de fauna. No entanto, é necessário ter em
consideração que esta é uma área já sujeita a níveis de perturbação consideráveis, tanto pelo
facto de a mina se encontrar em laboração há vários anos, como pelo facto de se encontrar junto
a um centro urbano. Considera-se assim que as espécies de fauna potencialmente ocorrentes
nesta área, já deverão apresentar habituação a estes fatores de perturbação e a biótopos
bastante degradados. Assim, considera-se estes potenciais impactes como pouco ou muito
pouco significativos.
Existe ainda o risco de afetação de espécies de fauna associadas à linha de água, devido ao
aluimento do paramento da instalação de resíduos “BE-BAC” ou à contaminação da linha de
água.

6.6.1.3 Linha de água recetora do efluente
Os principais impactes sobre a linha de água recetora prendem-se com a potencial
contaminação dos cursos de água a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC” e do estuário do
Sado, consequente degradação da qualidade da água e morte das espécies aí existentes, por
rutura da infraestrutura.
Assim, e dado que as consequências de uma eventual contaminação na componente em análise
se iria sentir principalmente junto ao foco de contaminação, e que os seus efeitos se diluiriam
ao longo do percurso fluvial, os impactes de uma ocorrência deste nível consideram-se na
generalidade, negativos, diretos, de moderada magnitude, permanentes e de baixa
probabilidade.
No quadro seguinte e nos Quadros 88 e Quadro 89 do Anexo IX (do relatório que consta no
Anexo III) é apresentada a significância de cada impacte, de acordo com as pontuações para
cada critério. Foi estimada a significância de cada impacte nas diferentes populações (flora,
bivalves, ictiofauna), tendo em conta as pontuações dos critérios atribuídas consoante o grupo
de espécies em questão (exóticos ou autóctones).
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QUADRO 184 – A ÇÕES,

EFEITOS, IMPACTES E SIGNIFICÂNC IA S, A OCORRER SOBRE TODOS OS GRUPOS, DURANTE A FASE DE CONSTRUÇÃ O DO PROJETO
A VALIAÇÃO DO IMPACTE

GRUPO

A ÇÃO GERADORA DE

IMPACTE

IMPACTE

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTE

V ALOR ECOLÓGICO
DO RECETOR DE

X3

SENTIDO

15

Negativo

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

PROBABILIDADE

Â MBITO DE
INFLUÊNCIA

Permanente

Recuperável

Improvável

Local

10

5

1

1

Permanente

Recuperável

Certa

Local

IMPACTE

C1 – Atividades de
remoção do coberto
vegetal nas áreas a
inundar; C2 –
Instalação e
funcionamento dos
estaleiros; C3 –
Construção/Aumento
da estrutura do
paramento
Flora

C4 – Circulação de
maquinaria e pessoal
afeto à obra

Fauna

C1 – Atividades de
remoção do coberto
vegetal nas áreas a
inundar; C2 –
Instalação e
funcionamento dos
estaleiros; C3 –
Construção/Aumento
da estrutura do
paramento

C4 – Circulação de
maquinaria e pessoal
afeto à obra

Destruição de biótopos de médio
valor (linha de água)

Médio

Destruição de biótopos de médio
valor (montado)

Médio

Destruição de biótopos de baixo
valor (Agrícola, plantação de
sobreiro)

Baixa

Destruição de biótopos de baixo
valor (Matos, Prados, ruderal)

Baixa

Destruição de biótopos de muito
baixo valor (eucaliptal,
humanizado, pinhal manso)

Muito baixa

Degradação de biótopos de médio
valor (linha de água, montado)

Médio

Degradação de biótopos de baixo
valor (Agrícola, matos, plantação de
sobreiro, prados, ruderal)

Baixa

Degradação de biótopos de muito
baixo valor (eucaliptal, pinhal
manso, albufeira, humanizado)

Muito baixa

Favorecimento da instalação de
espécies exóticas e invasoras

Muito baixa

Perturbação do comportamento da
fauna em geral

Baixa

Degradação de habitat de médio
valor (linha de água, montado)

Médio

Degradação de biótopos de baixo
valor (Agrícola, matos, plantação de
sobreiro, prados, ruderal)

Baixa

Degradação de biótopos de muito
baixo valor (eucaliptal, pinhal
manso, albufeira, humanizado)

Muito baixa

Perturbação do comportamento da
fauna em geral

Muito baixa

Mortalidade de espécies com
menor mobilidade

Muito baixa
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6.6.2 Fase de exploração
6.6.2.1 Flora e Vegetação
Os impactes negativos sobre a flora, a decorrer durante a fase de exploração do projeto, são
diminutos, estando classificados como de baixa ou muito baixa significância. Estes impactes
correspondem ao favorecimento da instalação de espécies exóticas e invasoras e à degradação
dos biótopos existentes na área do projeto.
Existe ainda o risco de degradação dos biótopos da linha de água, devido ao aluimento do
paramento da instalação de resíduos “BE-BAC” ou à contaminação da linha de água.

6.6.2.2 Fauna
Relativamente à fauna, o potencial aumento da presença humana pode traduzir-se num
eventual aumento da perturbação de espécies de fauna. No entanto, é necessário ter em
consideração que esta é uma área já sujeita a níveis de perturbação consideráveis. Considera-se
assim que as espécies de fauna potencialmente ocorrentes nesta área, já deverão apresentar
habituação a estes fatores de perturbação, pelo que se considera este potencial impacte como
improvável e muito baixa significância.
Existe ainda o risco de afetação de espécies de fauna associadas à linha de água, devido ao
aluimento do paramento da instalação de resíduos “BE-BAC” ou à contaminação da linha de
água.

6.6.2.3 Linha de água recetora do efluente
Os impactes passiveis de ocorrer na fase de exploração são semelhantes aos apresentados para
a fase de construção (ver quadro seguinte). Nos Quadros 88 e Quadro 89 do Anexo IX (do
relatório que consta no Anexo III) é apresentada a significância de cada impacte de acordo com
as pontuações para cada critério. Foi estimada a significância de cada impacte nas diferentes
populações (flora, bivalves, ictiofauna), tendo em conta as pontuações dos critérios atribuídas
consoante o grupo de espécies em questão (exóticos ou autóctones).
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QUADRO 185 – A ÇÕES,

EFEITOS, IMPACTES E SIGNIFICÂNC IA S, A OCORRER SOBRE TODOS OS GRUPOS, DURANTE A FASE DE EXPLORAÇÃ O DO PROJETO
A VALIAÇÃO DO IMPACTE

GRUPO

A ÇÃO GERADORA DE IMPACTE

IMPACTE

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTE

V ALOR ECOLÓGICO
DO RECETOR DE

X3

SENTIDO

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

PROBABILIDADE

Â MBITO DE
INFLUÊNCIA

Temporário

Recuperável

Improvável

Local

1

5

1

1

Temporário

Recuperável

Improvável

Local

1

5

1

1

Temporário

Reversível

Improvável

Local

1

1

1

1

Temporário

Recuperável

Improvável

Local

IMPACTE

Flora

Fauna

E1 – Funcionamento da
mina

E1 – Funcionamento da
mina

Degradação de
biótopos de médio
valor (linha de água,
montado)

Médio

Degradação de
biótopos de baixo
valor (Agrícola, matos,
plantação de sobreiro,
prados, ruderal)

Baixa

Degradação de
biótopos de muito
baixo valor (eucaliptal,
pinhal manso,
albufeira,
humanizado)

Muito baixa

Favorecimento da
instalação de espécies
exóticas e invasoras

Muito baixa

Perturbação do
comportamento da
fauna em geral

Baixa
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6.6.3 Fase de desativação
Durante a fase de desativação ocorrerá previsivelmente a demolição das estruturas presentes.
As principais ações previstas e com potenciais impactes sobre as comunidades biológicas
decorrem das ações de demolição e da presença de pessoas e máquinas associadas à obra.
Considera-se que os impactes resultantes da desativação de toda a instalação deverão ser
sensivelmente semelhantes aos da fase de construção, devendo ser menos significativos e
decorrer durante um período de tempo inferior.
Prevê-se ainda que possam ocorrer impactes positivos durante a fase de exploração, como a
recuperação paisagística da área envolvente ao projeto e a recuperação da linha de água que se
situa nas proximidades. Considerando-se que estas ações serão realizadas recorrendo a espécies
nativas, da região e bem-adaptadas ao local, este será um impacte positivo, que pode facilitar a
instalação de outras espécies nativas e promover a biodiversidade local, sendo estes impactes
de muito baixa significância devido à baixa magnitude.
Nos Quadros 88 e Quadro 89 do Anexo IX (do relatório que consta no Anexo III) é apresentada
a significância de cada impacte, de acordo com as pontuações para cada critério. Foi estimada a
significância de cada impacte nas diferentes populações (flora, bivalves, ictiofauna), tendo em
conta as pontuações dos critérios atribuídas consoante o grupo de espécies em questão
(exóticos ou autóctones).

6.6.4 Impactes diferenciados em função de cenários de acidente
Foi efetuada uma análise de impactes tendo em consideração os principais valores ecológicos
determinados após a realização das campanhas de amostragem efetuadas no âmbito da
avaliação do estado ecológico das massas de água. Os resultados obtidos foram integrados e
analisados em função dos vários cenários de acidente, resultando num conjunto de impactes
definidos em função dos grupos biológicos: fauna piscícola, bivalves e flora, por cenário.
Os impactes foram caracterizados tendo em conta diferentes níveis de gravidade que foram
determinados para cada cenário de emergência: aluimento do paramento e galgamento do
paramento. Deste modo, foram identificados 4 níveis de alerta crescente, onde são descritas as
potenciais situações de risco e os correspondentes impactes previstos sobre a biodiversidade
(Quadro 186 e

Quadro 187).
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Q UADRO 186 – NÍVEIS

DE ALERTA DE ACORDO COM DIFERENTES SITUAÇÕES E CORRESPONDENTE

IMPACTE NO ECOSSISTEMA

(PARA

O CENÁRIO DE ALUIMENTO DO PARAMENTO)

NÍVEIS DE ALERTA

SITUAÇÃO

Nível 0

- Situação normal de rotina ou deteção de
anomalias na instalação de resíduos “BEBAC”, ou outros eventos, que não
comprometam a segurança estrutural da
instalação de resíduos “BE-BAC”, nem dos
seus órgãos operacionais, nem
inviabilizem o sistema de observação da
instalação de resíduos “BE-BAC”.
Deteção de anomalias na monitorização
da instalação que levem a prever uma
potencial situação de perigo, tais como:

Nível 1

a) Ocorrência ou agravamento relevante
de infiltrações no paramento da
instalação de resíduos “BE-BAC” ou no
seu sopé;
b) Registo de valores anormais de nível de
água nos piezómetros de monitorização
do paramento.

IMPACTE

A gravidade dos problemas existentes deve levar a crer que não
exista qualquer tipo de consequências no vale a jusante da
instalação de resíduos “BE-BAC”.

A gravidade dos problemas existentes deve levar a crer que não
exista qualquer tipo de consequências no vale a jusante da
instalação de resíduos “BE-BAC”.
No entanto, são requeridas medidas de atuação urgentes para
remediação das anomalias e minimização do risco de acidente.

Efeitos moderados a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC”:

Nível 2

Deteção de anomalias no paramento que
evidenciem um aumento de risco de
segurança da instalação, culminando no
registo de deslocamentos estruturais no
corpo da instalação de resíduos “BE-BAC”
e na iminência de rotura do paramento.

▪

Mortalidade de espécies florísticas e faunísticas, devido a
alterações físico-químicas da água;

▪

Alterações fisiológicas, devido à bioacumulação de metais
pesados;

▪

Diminuição da capacidade reprodutiva de fauna, devido às
alterações físico-químicas do meio;

Aumento da pressão sobre as populações devido ao aumento da
quantidade de matéria particulada.
Impactes elevados sobre o meio ambiente a as comunidades
faunísticas e florísticas presentes:

Nível 3

Rotura do paramento.
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▪

Mortalidade direta de indivíduos e de comunidades
florísticas;

▪

Mortalidade de indivíduos, devido a alterações físico-químicas
da água;

▪

Pressão sobre as populações devido à redução de alimento
disponível e de habitat;

▪

Destruição de locais adequados para a desova;

▪

Diminuição da sobrevivência de ovos e juvenis, devido às
alterações físico-químicas do meio;

▪

Aumento da pressão sobre as populações devido ao aumento
da quantidade de matéria particulada;
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NÍVEIS DE ALERTA

SITUAÇÃO

IMPACTE
▪

Diminuição da capacidade reprodutiva, devido às alterações
físico-químicas do meio;

Alterações fisiológicas, devido à bioacumulação de metais
pesados.

Q UADRO 187 – NÍVEIS

DE ALERTA DE ACORDO COM DIFERENTES SITUAÇÕES E CORRESPONDENTE

IMPACTE NO ECOSSISTEMA

(PARA

O CENÁRIO DE GALGAMENTO DO PARAMENTO )

NÍVEIS DE ALERTA

SITUAÇÃO

Nível 0

Situação normal de rotina, ou deteção de anomalias
na ETAML, ou outros eventos, que não
comprometam a sua segurança estrutural, nem dos
seus órgãos operacionais, nem inviabilizem o sistema
de monitorização.
Existência de anomalias ou eventos que possam vir a
comprometer a segurança estrutural e/ou
operacional da ETAML:
a) Deteção de anomalias nos:

Nível 1

- Elementos estruturais da ETAML
- Sistema de monitorização
b) Existência de atividade sísmica
c) Existência de outros eventos com incidência sobre
a segurança da ETAML
Situação 1 – Falha na operação da ETAML e no
sistema de monitorização, levando à descarga
acidental de quantidades mínimas de água não
tratada para o meio;

Nível 2

Situação 2 – Ocorrência de períodos de precipitação
intensa e prolongada que potenciem o risco de
insuficiência de tratamento da ETAML e ocasionem a
descarga de quantidades mínimas de água não
tratada para o meio.

Situação 1 – Descarga máxima (200 m 3/h) de água
não tratada diretamente para o meio;
Nível 3

Situação 2 – Galgamento do paramento por
excedência da capacidade de armazenamento da
instalação de resíduos “BE-BAC” e paragem/avaria da
ETAML.
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IMPACTE
A gravidade dos problemas existentes não
representa qualquer tipo de consequências na
linha de água recetora a jusante da instalação de
resíduos “BE-BAC”.

A gravidade dos problemas não representa
qualquer tipo de consequências na linha de água
recetora a jusante da instalação de resíduos “BEBAC”.
No entanto, são requeridas medidas de atuação
urgentes para correção das anomalias e
minimização do risco de acidente.

Efeitos moderados a jusante da instalação de
resíduos “BE-BAC”:
▪

Mortalidade de espécies florísticas e
faunísticas, devido a alterações físico-químicas
da água;

▪

Alterações fisiológicas, devido à
bioacumulação de metais pesados;

▪

Diminuição da capacidade reprodutiva, devido
às alterações físico-químicas do meio;

Aumento da pressão sobre as populações devido
ao aumento da quantidade de matéria particulada.
Impactes significativamente elevados sobre o meio
ambiente a as comunidades faunísticas e florísticas
presentes:
▪

Mortalidade de indivíduos, devido a alterações
físico-químicas da água;

▪

Pressão sobre as populações devido à redução
de alimento disponível e de habitat;

▪

Diminuição da sobrevivência de ovos e juvenis,
devido às alterações físico-químicas do meio;

▪

Aumento da pressão sobre as populações
devido ao aumento da quantidade de matéria
particulada;
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NÍVEIS DE ALERTA

SITUAÇÃO

IMPACTE
▪

Diminuição da capacidade reprodutiva, devido
às alterações físico-químicas do meio;

Alterações fisiológicas, devido à bioacumulação de
metais pesados.

Os níveis 0 e 1 correspondem a situações de risco nulo ou mínimo, que não representam riscos
para o ecossistema, no entanto, no caso do nível de alerta 1, se não forem tomadas as medidas
necessárias para a resolução das situações de risco, poderá evoluir para um dos níveis
superiores.

O nível 2 e 3 representam situações que levaram a impactes no ecossistema: o nível 2
corresponde a situações em que o impacte no ecossistema é menor e o nível 3 corresponde ao
expoente máximo de gravidade do cenário de acidente previsto, sendo por isso previstos os
impactes com maior gravidade sobre a biodiversidade.
Nos Quadro 88 e Quadro 89 do Anexo IX (do relatório que consta no Anexo III) é apresentada a
significância de cada impacte de acordo com as pontuações para cada critério, sendo
sumariados nos Quadro 186 e

Quadro 187, de acordo com o cenário previsto. Foi estimada a significância de cada impacte nas
diferentes populações (flora, bivalves, ictiofauna) tendo em conta as pontuações dos critérios
atribuídas consoante o grupo de espécies em questão (exóticos ou autóctones).
De acordo com a análise efetuada o cenário de aluimento do paramento representa, de uma
forma geral, níveis de significância de impactes mais elevados para o ecossistema, do que o
cenário de galgamento, como seria de esperar, uma vez que a o tipo de impacte é diferente e a
magnitude e âmbito de influência são maiores.
Para o caso do aluimento do paramento, ocorre uma ação geradora de impacte adicional “onda” de lama, que gera impactes adicionais sobre as populações, causando potencialmente a
mortalidade direta das espécies afetadas, e nomeadamente das que ficam soterradas (aumenta
os valores do critério “Reversibilidade”). Por outro lado, a quantidade de água contaminada e
não tratada que seria descarregada no sistema biológico também é muito superior, o que
resultaria numa contaminação de magnitude maior (aumenta os valores do critério
“Magnitude”), visto que a área de impacte será maior que no cenário de galgamento, por
dispersão significativa de contaminantes (e.g. para o impacte alterações fisiológicas devido à
bioacumulação de metais pesados sobre o grupo de ictiofauna autóctone, o valor de
significância é de 6,7 no cenário de aluimento, enquanto que no cenário de galgamento é de
5,7).
Valores mais elevados de significância estão também associados aos grupos de organismos
autóctones, como esperado, sendo que o critério “Valor ecológico do recetor do impacte”
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aumenta consideravelmente para as espécies que apresentam estatuto de conservação ou que
de uma forma geral estão protegidas legalmente.
De acordo com os resultados, os impactes com maior significância sobre as populações de
bivalves são decorrentes do cenário de aluimento do paramento e incluem alterações
fisiológicas devido à bioacumulação de metais pesados (6,7 para as espécies autóctones), o
aumento da pressão sobre as populações devido ao aumento de matéria particulada (5,9 para
as espécies autóctones) e a mortalidade direta devido ao soterramento (5,8 para espécies
autóctones). No caso da ictiofauna, os impactes de mortalidade de indivíduos, devido às
alterações físico-químicas da água (5,9 para espécies autóctones) e alterações fisiológicas
devido à bioacumulação de metais pesados (6,7 para espécies autóctones), ambos em caso de
aluimento do paramento, são os mais significativos.
O facto de os impactes decorrentes das alterações fisiológicas devido à bioacumulação de
metais pesados apresentarem um valor de significância superior, em ambos os grupos biológicos
referidos, deve-se à magnitude muito elevada do impacte, e de o âmbito de influência ser
considerado como regional, uma vez que se prevê uma elevada dispersão de contaminantes nos
cursos de água, que podem ter algum nível de persistência no ecossistema e afetar as espécies
a médio-longo prazo.
Os impactes decorrentes da matéria particulada em suspensão, para os bivalves têm uma
significância elevada por se considerar que podem afetar as comunidades a média escala, a nível
regional e em grande parte da área de estudo considerada. O aumento da matéria particulada
para este grupo biológico pode ser especialmente prejudicial pelas características das espécies
enquanto filtradores, e como tal pode conduzir à mortalidade de indivíduos e redução das
populações.
Apesar de significativos, considera-se que os impactes dos quais resulta mortalidade direta para
os indivíduos de bivalves e peixes são menos importantes, uma vez que são provocados pela
propagação da “onda” de lamas e que, portanto, terá um alcance e influência mais localizado.
Os impactes sobre as espécies exóticas têm um valor de significância menor, uma vez que estas
espécies apresentam um valor ecológico muito reduzido. Em relação aos impactes provocados
nas comunidades florísticas da área de estudo, os mais importantes são impactes moderados e
estão associados à mortalidade de indivíduos quer por contaminação dos sedimentos, quer por
alteração das características físico-químicas da água (4,8 para a flora autóctone). Mais uma vez,
o impacte é mais elevado quando se considera o cenário de aluimento do paramento, do que o
cenário de galgamento (4,2 para flora autóctone). Esta diferença justifica-se pela diferença
atribuída à magnitude dos impactes, considerando-se que o cenário de galgamento terá menor
magnitude, apesar de ter um maior âmbito de influência. Em ambos os cenários considerados,
os impactes sobre a flora exótica têm um valor de significância menor em relação à flora
autóctone, devido ao menor valor ecológico que representam e apesar de os impactes
incidentes serem equivalentes.

6.7 Paisagem
Neste Capítulo são avaliados os previsíveis impactes sobre a paisagem decorrentes das fases de
construção e exploração.
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A introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma, de
maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em absorver as intrusões
visuais. Contudo, estas alterações serão de âmbito local, e não provocarão quaisquer alterações
ao nível da Unidade Homogénea de Paisagem (110 – Terras Fortes do Baixo Alentejo).

6.7.1 Características visuais do projeto
No que diz respeito à globalidade das instalações da ALMINA, estas já existem, no entanto no
âmbito deste EIA existem 2 projetos a executar, nomeadamente o alteamento da instalação “BEBAC” e o alteamento da BAI.
Nos últimos anos foram efetuadas obras de ampliação e remodelação na Lavaria Industrial. As
alterações incidiram no interior dos edifícios, e os exteriores foram alvo de uma
reformulação/uniformização com os materiais semelhantes ao usados em edifícios resultantes
de ampliações/construções anteriores. Assim as cérceas máximas dos edifícios existentes foram
mantidas, os revestimentos são em betão aparente e forra com chapa metálica lacada.
Relativamente ao alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”, esta infraestrutura é
constituída por um corpo principal com desenvolvimento de 780 metros e uma sequência de
diques de menor desenvolvimento, sempre em aterro zonado à cota 169 m. Esta infraestrutura
tem como finalidade receber os resíduos produzidos pelo processo de extração mineira.
O projeto inclui o alteamento do corpo da instalação até à cota +180.0m, os paramentos têm
inclinação 1V:2H quando em alteamento e de 1V:2,25H quando se trata de construção de novo
corpo. E previsto a redução de 8.0 para 6. 0metros da largura do coroamento, e a ampliação do
canal de descarga/vala jusante em 100,0 metros).
O volume total de terras necessário à nova implantação é de 1.865.342 m³, os volumes
necessários terão origem em volume proporcional ao disponível nas manchas de emprés timo
localizadas no interior da propriedade da ALMINA.
O paramento jusante terá um revestimento vegetal por hidrosementeira. A terra vegetal é
colocada posteriormente à retificação do respetivo talude e compactada, antes da
hidrosementeira deve proceder-se a uma escarificação do terreno.
Relativamente à Barragem de Água Industrial, atualmente o corpo da barragem tem um
desenvolvimento de 295 m. O projeto prevê o alteamento até à cota 173,50 m.
No coroamento, será mantida a largura de 6 m. No talude jusante será executado um
alargamento do maciço estabilizador em cerca de 4,5 m, uniformizando a inclinação do talude
em 2H:1V. Os trabalhos de execução do novo aterro iniciar-se-ão pela remoção do revestimento
do paramento da barragem e saneamento do terreno natural, aos quais se seguirá a execução
do novo aterro.
Os materiais a utilizar nos aterros serão provenientes das manchas de empréstimo. O volume
total de terras necessário à implantação é de 11 200 m 3 . Este volume de terras terá origem nas
manchas de empréstimo B, C e D. localizadas no interior da propriedade da ALMINA.
O paramento jusante terá um revestimento vegetal por sementeira. A terra vegetal será
colocada posteriormente à retificação do respetivo talude e compactada, antes da sementeira
deve proceder a uma escarificação do terreno.
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Em ambos os projetos, os alteamentos quer da instalação de resíduos “BE-BAC” quer da BAI será
executado através de um aterro zonado, com um crescimento para jusante, sendo mínima a
intervenção no paramento de montante, tal como ilustrado na figura abaixo.

FIGURA 176 –ESQUEMA

TIPO DO ATERRO ZONADO NA

BE-BAC E BAI

Dado o afastamento dos locais de intervenção são diretamente afetadas diferentes subunidades
de paisagem. A globalidade a instalação da ALMINA está inserida na Subunidade de Paisagem
(SUP) Área Urbano-Industrial de Aljustrel. O alteamento da instalação de resíduos BE-BAC
insere-se na SUP Peneplanície alentejana, e o alteamento da Barragem de Água Industrial BAI
na SUP Áreas Agroflorestais.

Qualidade Visual

Absorção Visual

FIGURA 177 – IMPLANTAÇÃO

Sensibilidade da
Paisagem

DO PROJETO NA PAISAGEM

Do ponto de vista da análise visual da paisagem, os locais de projeto, estão inseridas na
totalidade em áreas de baixa qualidade visual, que corresponde a algumas parcelas com
ocorrência agroflorestal as áreas ocupadas por vegetação arbustiva matos (resultantes do
abandono da atividade agrícola), e as instruções visuais causadas pelo abandono de áreas
industriais de exploração de inertes.
A Capacidade de absorção visual da paisagem é maioritariamente média a elevada, deve-se ao
facto de ser uma zona de baixa frequência de visibilidade. Pela conjugação dos fatores anteriores
a sensibilidade visual da paisagem é globalmente baixa.
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6.7.1.1 Estudo da visibilidade
Foram determinadas as bacias visuais para as intervenções já ocorridas (Zona da Lavaria e
Feitais) e dos projetos a executar (Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e Alteamento
BAI). A bacia visual é definida como a superfície a partir da qual um ponto ou conjunto de pontos
é visível de forma recíproca.
Para efetuar o cálculo da bacia visuais utilizou-se o software ArcGIS, foi criado um Modelo Digital
de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, através de
uma rede irregular triangulada (TIN), com malha de 10 m X 10 m. Ao DTM são acrescentados
parâmetros tais como a altura do observado (cércea maxima dos edifícios intervencionados; a
nova cota de coroamento da BAI 173,5 m e a altura correspondente ao nível máximo de cheia
(172,5 m); a nova cota de coroamento da instalação de resíduos “BE-BAC” 174 m e a altura
correspondente ao nível máximo de cheia (172,9 m), a altura de observação 1,65 m,
correspondendo à altura média de um observador, o raio de observação (360°), o alcance de
observação (4,0 km) , e os ângulos de visão (+90° -90º).

A qualificação da bacia é feita pela análise das suas propriedades que se podem resumir em:
−
−
−

−

Tamanho da bacia visual - Um ponto é mais vulnerável quanto mais visível ele for e,
portanto, quanto maior for a sua bacia visual.
Capacidade da bacia visual - As bacias visuais com menor rugosidade ou menor
complexidade morfológica possuem uma menor capacidade de absorção visual.
Forma da bacia visual - As bacias visuais mais orientadas e compridas são mais sensíveis
aos impactes visuais, do que as bacias arredondadas, devido a uma maior
direccionalidade do fluxo visual.
Afetação visual da Paisagem – Quantificação das áreas de sensibilidade visual da
paisagem na bacia visual dos projetos.

FIGURA 178 – BACIA VISUAL

DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

ESQUERDA ) E PROPOSTA
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QUADRO 188 – QUANTIFICAÇÃ O

/ % DA BACIA VISUAL DA
BAC” (EXISTENTE E PROPOSTA )

EM ÁREA

EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS

“BE-

PROPOSTA

Área (ha)

%

Área (ha)

%

1.576

15

1910

20,88

A bacia visual relativa ao alteamento da BE-BAC da cota de coroamento 169,0 m para 180,0 m e
plano de água (nível máximo de cheia) de 166,8 m para a cota 178,90 m, é uma bacia pequena
o projeto de alteamento faz aumentar a bacia para cerca de 20.88% da área de estudo. É uma
bacia rugosa logo possui uma maior capacidade de absorção visual, e de forma alongada com
maior direcionamento de fluxo visual.

FIGURA 179 – BACIAS VISUAIS

DA

Q UADRO 189 – QUANTIFICAÇÃ O

BAI, EXISTENTE (IMAGEM
DIREITA )

EM ÁREA

/ % DA

EXISTENTE

ESQUERDA ) E PROPOSTA

BACIA VISUAL DA

BAI (EXISTENTE

(IMAGEM

E PROPOSTA )

PROPOSTA

Área (ha)

%

Área (ha)

%

491

4,8

648

6,3

A bacia visual relativa à ampliação da BAI da cota de coroamento 172,8 m para 173,5 m e plano
de água (nível máximo de cheia) de 171,1 m para a cota 172,5 m, é uma bacia visual muito
pequena o projeto de alteamento faz aumentar a bacia para cerca de 6.3% da área de estudo. É
uma bacia rugosa logo possui uma maior capacidade de absorção visual, e de forma alongada
com maior direcionamento de fluxo visual.
A análise efetuada foi a mais desfavorável para o Projeto, uma vez que só considerou o (Modelo
Digital do Terreno) e não considerou uma série de fatores atenuadores da capacidade visual dos
potenciais observadores, como sejam a existência de barreiras visuais decorrente dos diferentes
usos do solo da envolvente e do próprio local de implantação.
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No que respeita à visibilidade e com base nos pontos de observação localizados em povoações
e infraestruturas rodoviárias, pode dizer-se que através da análise das bacias visuais, o conjunto
da área em estudo localiza-se em áreas de baixa frequência visual sendo parcialmente visíveis
de Aljustrel e Rio de Moinhos assim com da EN 261 e 263. Um ponto dominante na paisagem
em estudo é o santuário da Nossa Sr.ª do Castelo, local emblemático da vila de Aljustrel, este é
um grande miradouro sobre a paisagem, ponto de passagem obrigatória para a gentes locais e
visitante, dado a sua importância foi delimitada a bacia visual deste ponto para a área em estudo
e conclui-se que o projeto na sua globalidade não é visível deste ponto. Os Projetos a executar,
nomeadamente o Alteamento da instalação de resíduos e o Alteamento da Barragem de Água
Industrial são parcialmente visíveis. O alteamento destas infraestruturas ira aumentar
ligeiramente a visibilidade a partir deste miradouro.

FIGURA 180 – BACIA VISUAL

DO SANTUÁRIO DA

NOSSA SR.ª

DO CASTELO

A bacia é de grande dimensão, sendo assim identificado como um ponto mais vulnerável, com
pouca rugosidade ou menor complexidade morfológica logo possuem uma menor capacidade
de absorção visual, e de forma mais arredondada com menor sensibilidade ao impacto visual.
A avaliação dos impactes é feita com base nas características do projeto no sítio de implantação,
e da sua envolvente. A paisagem é um conceito que contém em si a ideia de “avistar um
território” não podendo ser dissociado da presença humana.
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FIGURA 181 – BACIA VISUAL

DO SANTUÁRIO DA

NOSSA SR.ª

DO CASTELO

A bacia é de grande dimensão, sendo assim identificado como um ponto mais vulnerável, com
pouca rugosidade ou menor complexidade morfológica logo possuem uma menor capacidade
de absorção visual, e de forma mais arredondada com menor sensibilidade ao impacto visual.
A avaliação dos impactes é feita com base nas características do projeto no sítio de implantação,
e da sua envolvente. A paisagem é um conceito que contém em si a ideia de “avistar um
território” não podendo ser dissociado da presença humana.

6.7.2 Fase de construção
Nesta fase foram considerados os impactes com caráter temporário resultantes dos diferentes
trabalhos previstos para a construção dos projetos a executar. As principais ações ou atividades
previstas com impacte ao nível da paisagem dizem respeito à desorganização visual e funcional
gerada pela presença de elementos exógenos, sejam as áreas de estaleiro, os depósitos de
materiais, a remodelação e uniformização dos edifícios existente, à escavação/modelação de
solo das áreas de empréstimo, o transporte e deposição de material nos taludes jusante, os
trabalhos de redimensionamento dos órgãos de segurança (canal de descarga) e de ampliação
das infraestruturas. Todas estas obras geram uma perturbação e desqualificação da paisagem
pelo que se traduzem num impacte negativo, temporário (apesar de permanente durante todo
o período de obra), de magnitude e significância dependentes do período de duração dos
diferentes tipos de trabalhos e da proximidade a recetores sensíveis.
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A esta desorganização associa-se, normalmente, a quebra da continuidade atual da paisagem e
a diminuição da visibilidade provocada pelo aumento dos níveis de poeiras.
A destruição do coberto vegetal traduz-se sempre numa ação de desvalorização paisagística,
para além de ecológica. A visualização do solo decapado surge como imagem de
descontinuidade paisagística, assumindo maior significado quanto se está em presença de
espaços abertos.
As alterações morfológicas do terreno, através dos aterros nas zonas de taludes das
infraestruturas e escavações nas zonas de empréstimo, terão um significado maior uma vez que
o terreno é relativamente plano.
No quadro seguinte indicam-se os impactes na paisagem durante a fase de construção.
QUADRO 190 – IMPACTES
IMPACTE/AÇÃO

NA PAISAGEM , FASE DE CONSTRUÇÃ O

DESCRIÇÃO

Aumento
do
tráfego
de
trabalhadores e veículos pesado
quer no interior quer no exterior da
instalação da “ALMINA” durante o
Desorganização visual e funcional período previsto de obra
pela presença de elementos
exógenos
Aumento
do
tráfego
de
trabalhadores e veículos pesado na
envolvente aos planos de água
durante o período previsto de obra

A instalação encontra-se em
funcionamento não existe assim
uma alteração no uso do solo.

Alterações estruturais

Alteração significativa do
uso do solo,

A área necessária para a ampliação
das infraestruturas, localiza-se numa
zona com uso agroflorestal no caso
da BAI e em zona de pastagens
permanentes no caso da BE-BAC,
gerando assim um novo uso.

Desmatação (fragmentação
das comunidades,
quantidade/valor do
coberto vegetal)

Estas
ações
terão
como
consequência a eliminação do
estrato arbóreo, arbustivo existente
e herbáceo ficando o solo
desnudado e, portanto, mais pobre
em termos visuais. Ocorrerá
essencialmente nas zonas de
construção.

Áreas de apoio à obra
(estaleiros e circulação de
máquinas)

A ocupação do espaço por parte das
infraestruturas,
não
introduz
qualquer dissonância, pois o
ambiente tradicional (Exploração de
inertes / minas) é similar ao tipo de
obra.
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COMPONENTE DO
PROJETO

A VALIAÇÃO DO IMPACTE

Globalidade
do projeto

Negativo, certo,
direto, temporário,
reversível de
magnitude e
significado reduzido

BE-BAC

Negativo, certo,
direto, temporário,
reversível de
magnitude e
significado elevados

BAI

Globalidade
do projeto

BE-BAC
BAI

BE-BAC
BAI
A.
EMPRESTIMO

Globalidade
do projeto

Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado reduzido
Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado médio

Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado elevados

Negativo, certo,
direto, temporário,
reversível de
magnitude e
significado reduzido

Página 478 de 620
Junho 2020

IMPACTE/AÇÃO

DESCRIÇÃO
A ocupação do espaço (envolvente
aos planos de água) por parte destas
infraestruturas, para além da
introdução de elementos estranhos
ao ambiente tradicional, provocará
uma impressão de degradação e
desorganização visual, contudo o
estaleiro é previsto ser instalado no
interior do perímetro industrial.

As instalações existentes já existem.
Foram efetuadas alterações no
interior dos edifícios, mantendo as
cérceas
máximas,
com
um
revestimento e cobertura em chapa
metálica lacada.

Área de
construção/Implantação e
Melhoramento
funcional
e
cércea máxima dos edifícios arquitetónico, criando o efeito de
uma maior homogeneidade nas
construções,
que
contribui
seguramente para melhorar a
estética e coerência arquitetónicas
da unidade industrial.
Decapagem da camada superficial
do solo, nas áreas a intervencionar,
nomeadamente
na
área
de
ampliação das barragens e albufeiras
(paramento jusante), e demais locais
de obra estaleiros e manchas de
empréstimo.

Alteração da morfologia do
solo por movimentação de
solos aterros, escavações,
aterros e terraplenagens

Alteamento do coroamento da
instalação até à cota +180.0m (mais
11 metros que o atual), os
paramentos têm inclinação 1V:2H
quando em alteamento e de
1V:2,25H quando se trata de
construção de novo corpo. O volume
total de terras necessário à nova
implantação é de 1865342 m³.
Alteamento do coroamento da
instalação até à cota +173.5m (mais
0.7 metros que o atual), os
paramentos têm inclinação 1V:2H. O
volume total de terras necessário à
nova implantação 11200 m3,

Infraestrutura de apoia à
obra e obra de Construção

O alteamento e efetuado pela
ampliação do paramento existente
através de um aterro zonado, com
um crescimento para jusante, sendo
mínima a intervenção no paramento
de montante, e pela construção de
novos taludes de contenção, é
previsto a redução de 8.0 para
6.0metros da largura do coroamento
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COMPONENTE DO
PROJETO

BE-BAC
BAI

A VALIAÇÃO DO IMPACTE

Negativo, certo,
direto, temporário,
reversível de
magnitude e
significado médio

Globalidade
do projeto

Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado reduzido

Globalidade
do projeto

Positivo, direto de
magnitude e
significado elevados

BE-BAC
BAI
A.
EMPRESTIMO

Negativo, certo,
direto, permanente,
reversível de
magnitude e
significado reduzido

BE-BAC

Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado elevado

BAI

Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado elevado

BE-BAC

Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado medio
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IMPACTE/AÇÃO

DESCRIÇÃO

COMPONENTE DO
PROJETO

A VALIAÇÃO DO IMPACTE

e a ampliação do canal de descarga
em 100,0 metros
O alteamento e efetuado pela
ampliação do paramento existente
através de um aterro zonado, sendo
executado um alargamento do
maciço estabilizador em cerca de 4,5
m, uniformizando a inclinação do
talude em 2H:1V. a largura do
coroamento, será mantida (6 m), e é
ampliado o canal de descarga.
Áreas de empréstimo. O volume
total de terras necessário à nova
implantação é de 1865342 m³ para a
BE-BAC e de é de 11 200 m³ para a
BAI. Os volumes necessários terão
origem em volume proporcional ao
disponível nas
manchas
de
empréstimo localizadas no interior
das propriedades da ALMINA
Aproveitamento
das
terras
provenientes da decapagem na
recuperação dos espaços a integrar
em termos paisagísticos.
Com
origem no local de obra e nas zonas
de estaleiro e manchas de
empréstimo.
A recuperação e integração
paisagística da área afetada,
permite compatibilizar
visualmente as novas
infraestruturas com o meio em
que se inserem e encobrir,
parcialmente, as infraestruturas
que originam maior contraste na
bacia visual.

Revestimento
total
com
sementeira/Hidrosementeira em
todas as áreas diretamente afetada
pela obra. Com incidência nos
paramentos
jusantes das
barragens e taludes da margem.
Tratamento paisagístico das áreas
de empréstimo, que inclui uma
modelação final por forma a
melhorar a integração e leitura na
paisagem, a estabilização dos
taludes e a drenagem natural,
revestimento vegetal de todas as
áreas de empréstimo.

BAI

BE-BAC
BAI
A.
EMPRESTIMO

BE-BAC
BAI
A.
EMPRESTIMO

Negativo, certo,
direto, permanente,
irreversível de
magnitude e
significado reduzido

Negativo, certo,
indireto,
permanente,
irreversível de
magnitude e
significado elevado

Positivo, certo,
direto, de
magnitude e
significado elevados

ESTALEIROS

BE-BAC
BAI
A.
EMPRESTIMO
ESTALEIROS

A.
EMPRESTIMO

Positivo, certo,
direto, de
magnitude e
significado elevados

Positivo, certo,
direto, de
magnitude e
significado elevados

O resultado final das ações geradas pela construção dos projetos a executar prevê-se como
negativo, de média magnitude e média significância. A zona de implantação do projeto é de
baixa sensibilidade paisagística, e a maioria dos impactes gerados são apenas percetíveis no local
de implantação da infraestrutura, não existindo grande grau de visibilidade da área circundante.
Os impactes visuais na paisagem (Afetação da Paisagem) diretamente relacionados com a
alteração do valor cénico da mesma decorrente da implantação dos projetos a executar,
nomeadamente da perturbação visual através da implantação de estaleiros, áreas e acessos de
apoio à obra e da construção dos elementos que compõem os projetos nomeadamente a
escavação/modelação de solo das áreas de empréstimo, o transporte e deposição de material
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nos taludes jusante. Estes serão tanto maiores quanto a extensão da bacia visual, a distância e
tipo de observadores potencialmente afetados.

Q UADRO 191 – QUANTIFICAÇÃ O

DA QUALIDADE VISUAL E SENSIBILIDADE DA PAISAGEM NA BACIAS
VISUAL
Q UALIDADE V ISUAL

BACIAS VISUAIS (HA)

SENSIBILIDADE DA PAISAGEM

BAIXA

MEDIA

ELEVADA

BAIXA

MEDIA

ELEVADA

M. ELEVADA

Existente

42%

5%

53%

22%

21%

12%

45%

Projeto de Alteamento

43%

6%

51%

21%

22%

14%

43%

Existente

59%

26%

15%

50%

33%

7%

10%

Projeto de Alteamento

59%

27%

14%

49%

33%

7%

11%

Alteamento BE-BAC

Alteamento BAI

QUADRO 192 – Q UANTIFICAÇÃ O

HECTARES DA QUALIDADE VISUAL

EM

V ALORES EM (HA)
ÁREA DA
BACIA

Bacias Visuais
Atual
Projeto

1576
1910

BAIXA
TOTAL NA ÁREA
DE ESTUDO

10205

V ALORES EM (HA)

Atual
Projeto

ÁREA DA
BACIA
1576
1910

EM

ÁREA DE
ESTUDO

10205

3646

EM HECTARES DA

Atual
Proposta

491
648

DE ESTUDO

10205

BAIXA
292
383
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M UITO ELEVADA
TOTAL NA
ELEVADA

ÁREA DE

199
265

1598

QUALIDADE VISUAL

ESTUDO

682
794

4961

DA PAISAGEM

DE ESTUDO

3646

MÉDIA
128
168

4961

DA BAI

M ÉDIA

TOTAL NA ÁREA

ÁREA DE

ESTUDO

BAIXA
TOTAL NA ÁREA

4961

TOTAL NA
ELEVADA

ESTUDO

339
394

ESTUDO

815
987

ELEVADA

ÁREA DE

ÁREA DE

PAISAGEM DA BE-BAC

DA

TOTAL NA
MÉDIA

TOTAL NA
ELEVADA

1598

M ÉDIA

V ALORES EM (HA)
ÁREA DA
BACIA

91
108

ESTUDO

355
455

DE ESTUDO

HECTARES DA SENSIBILIDADE

ÁREA DE

ELEVADA

TOTAL NA ÁREA

MÉDIA

3646

TOTAL NA
BAIXA

Q UADRO 194 – Q UANTIFICAÇÃ O

BACIAS VISUAIS

DE ESTUDO

BAIXA
TOTAL NA

DA BE-BAC

M ÉDIA

TOTAL NA ÁREA

670
815

Q UADRO 193 – QUANTIFICAÇÃ O

BACIAS
VISUAIS

BAIXA

DA PAISAGEM

ELEVADA

TOTAL NA ÁREA
DE ESTUDO

1598

TOTAL NA
ELEVADA

ÁREA DE
ESTUDO

70
95

4961
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QUADRO 195 – QUANTIFICAÇÃ O
V ALORES EM (HA)
BACIAS
VISUAIS

ÁREA DA
BACIA

Atual

491

Proposta

648

EM HECTARES DA S ENSIBILIDADE DA

BAIXA

TOTAL NA ÁREA
DE ESTUDO

10205

M ÉDIA

TOTAL NA
BAIXA

ÁREA DE

323

3646

ELEVADA

TOTAL NA
MÉDIA

ESTUDO

248

PAISAGEM DA BAI

ÁREA DE

TOTAL NA
ELEVADA

ESTUDO

166
218

1598

M UITO ELEVADA

ÁREA DE

TOTAL NA
ELEVADA

ESTUDO

35
45

4961

ÁREA DE
ESTUDO

40
60

4961

Conclui-se que as bacias visuais do projeto são relativamente pequenas, nunca abrangendo mais
de 18% da área em análise.
Nos projetos de alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e da BAI as bacias sofrem um
aumento muito ligeiro cerca de mais 3% e 1,5% de área, respetivamente.
As áreas de qualidade visual diretamente afetadas são na sua maioria as de Baixa e Elevada, a
afetação da sensibilidade da paisagem nas várias bacias dos projetos é na sua maioria Elevada
na intervenção da Lavaria e alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e Baixa no projeto
de alteamento da BAI.
No que respeita à visibilidade e com base nos pontos de observação localizados em povoações
e infraestruturas rodoviárias, pode dizer-se que através da análise das bacias visuais, a área em
estudo localiza-se em áreas de baixa frequência visual, haverá alguma perceção direta das
intervenções, principalmente pelos utilizadores locais da envolvente mais próxima, contudo os
projetos são parcialmente visíveis de Aljustrel, Rio de Moinhos, Santuário da Nossa Sr.ª do
Castelo e das EN 261 e EN263.
Assim, tendo em conta a qualidade visual e a sensibilidade da paisagem diretamente afetada
nas bacias visuais dos projetos a executar, considera-se que os impactes visuais na paisagem no
que respeita à visibilidade serão negativos de baixa magnitude e baixa significância.

6.7.3 Fase de exploração
Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção,
assumirão um carácter definitivo.
Na fase de exploração as principais ações ou atividades relacionam-se com o enchimento das
albufeiras, e com a manutenção dos edifícios e dos órgãos hidráulicos. Estas não alteram
significativamente a estrutura visual da paisagem, não origina contraste de leitura, volumétrica
e/ou cromática na envolvente. Os projetos localizam-se numa zona de baixa visibilidade, e a
paisagem local possui capacidade para absorver as intervenções.
Durante a fase de exploração o aumento da capacidade de tratamento na Lavaria e as
restruturações do edificado ocorridas nas zonas de Feitais e da Lavaria não alteram a dimensão
da bacia visual, as obras decorreram em edifícios existentes, não sendo previsto qualquer
aumento de cércea. As obras de fundo foram executadas no interior dos edifícios, em
contrapartida os exteriores foram alvo de uma reformulação / uniformização com os materiais
semelhantes ao usados em edifícios construidos anteriores.
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Assim as cérceas máximas dos edifícios existentes foram mantidas e os revestimentos são em
betão aparente e forra com chapa metálica lacada.
No quadro seguinte indicam-se as ações suscetíveis de criarem impacte ao nível da paisagem
durante a fase de exploração.
QUADRO 196 - IMPACTES

NA PAISAGEM , FASE DE EXPLORAÇÃ O

IMPACTE/AÇÃO

DESCRIÇÃO

COMPONENTE DO PROJETO

A VALIAÇÃO DO IMPACTE

Edificado

As obras nos edifícios não alteram a estrutura visual
da paisagem, não originando contraste de leitura,
volumétrica e cromática na envolvente.As obras
melhoram a estética e coerência arquitetónicas da
unidade industrial. O facto do projeto estar
localizado numa zona de baixa visibilidade, e a
paisagem local possui capacidade para absorver as
novas construções/ampliações.

Zona de Feitais e Zona da
Lavaria

Positivo, certo, direto,
permanente, reversível,
de média magnitude, e
significativo.

Presença das Barragens
(Paramento Jusante)

Apesar de se tratar de uma ampliação das
infraestruturas existentes, e não ser elemento
estranho à paisagem, as alterações previstas
introduzem um impacte visual negativo ao nível da
afetação visual da paisagem e da própria estrutura
(barragem de aterro), a paisagem é relativamente
plana e os paramentos e taludes distinguem-se da
envolvente.

Enchimento das
infraestruturas (BAI e
instalação de resíduos
“BE-BAC”)

Com a elevação da cota de coroamento destas
infraestruturas, o enchimento gradual origina
alterações no carácter visual da mesma com o
aumento substancial do plano de água reforçando e
polarizando a paisagem na região.

Manutenção da Barragem
e órgãos hidráulicos

Todo o funcionamento das infraestruturas após a
conclusão do projeto será idêntico ao funcionamento
atual.

Recuperação Paisagística

O enquadramento paisagístico, recorrendo a
espécies autóctones e adaptadas às condições
edafoclimáticas, do paramento de jusante das
infraestruturas sobre o terreno envolvente aos
planos de água e áreas de empréstimo, cria maior
diversidade vegetal e paisagística na área de
influência do projeto, sem destruir o carácter visual
da paisagem.

Negativo, certo,
permanente, direto,
irreversível, de média
magnitude e média a
elevada significância.

BE-BAC
BAI

Positivo, certo, direto,
permanente, reversível,
de média magnitude, e
significativo.

BE-BAC
BAI

Negativo, certo, direto,
permanente,
irreversível, de baixa
magnitude e pouco
significativo.

BE-BAC
BAI

BE-BAC

Positivo, certo, direto,
permanente, reversível,
de elevada magnitude, e
significativo.

BAI
A. EMPRESTIMO

6.7.4 Fase de desativação
Na fase de desativação os impactes serão semelhantes aos da fase de construção.
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6.8 Ordenamento do Território
Face à análise da situação de referência, identificam-se seguidamente os impactes esperados
nas fases de construção e de exploração. Para a avaliação dos impactes na fase de construção
considerou-se a eventual afetação de restrições e servidões de utilidade pública, enquanto na
avaliação da fase de exploração se deu maior ênfase à análise das compatibilidades entre os
usos propostos e os usos previstos nos planos de ordenamento vigentes.

6.8.1 Fase de construção
Os impactes sobre o ordenamento do território estão relacionados sobretudo com a afetação
física das classes de espaço definidas no Plano Diretor Municipal de Aljustrel, assim como das
servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre as áreas onde se pretende
implantar os projetos em fase execução e os estaleiros e infraestruturas de apoio.
Segundo a planta de ordenamento, a área de estudo encontra-se classificada no PDM de
Aljustrel maioritariamente como espaço para aproveitamento de recursos geológicos.
Efetua-se de seguida uma análise aos potenciais impactes relacionados com os Instrumentos de
Gestão Territorial abordados na situação de referência:
−

−

−

−
−

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) - Tendo em consideração que os
projetos em estudo não afetam novas áreas que não as já afetas pela ALMINA e que
estas se encontram quase exclusivamente numa classe de espaço com a finalidade de
“Espaços de recursos geológicos”, não se prevê que existam interferências significativas
neste âmbito desde que feitos todos os esforços para respeitar os objetivos elencados
para a ZPE de Castro Verde, sobretudo na fase de construção associada ao alteamento
da BAI em que existe uma perturbação acrescida face ao funcionamento normal da
ALMINA;
Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo) - Tendo
em conta que os projetos em estudo estão alinhados com as orientações estratégicas
para o Ordenamento Territorial do Alentejo, através do aproveitamento de recursos
geológicos e pela promoção do crescimento económico da região, não se espera
qualquer interferência com as opções estratégicas definidas neste plano considerandose os projetos em estudo compatíveis com o PROTA;
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF-BA) - Não se prevê
ações ou afetação de espaços que ponham em causa os objetivos elencados no PROFBA, pelo que, caso estes sejam respeitados, na medida do possível, não se prevê
qualquer interferência neste âmbito. Durante as ações de decapagem e desmatação,
caso se seja deparado com a presença de espécies protegidas (Sobreiro e Azinheira) pelo
presente plano ou por legislação específica devem ser tomadas as devidas diligências.
Plano Rodoviário Nacional (PRN) - Não se prevê qualquer trespasse ou intervenção
sobre a rede rodoviária pelo que não se esperam quaisquer impactes neste âmbito;
Plano Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) - Tendo em
consideração o referido anteriormente e tendo em conta que os projetos em estudo
incidem em espaços afetos à exploração de recursos geológicos, considera-se que o
projeto em estudo se encontra alinhado com as orientações estratégicas estabelecidas
no PNPOT;
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−

Plano Nacional da Água (PNA) - Deverão ser respeitados pelos projetos os objetivos
enunciados neste plano, tendo em vista a proteção e melhor gestão dos recursos
hídricos associados à bacia hidrográfica do rio Sado. A ALMINA já efetua diversas ações
de minimização de consumo de água, tal como a reutilização de 70% de água no
processo de tratamento da lavaria, opções por arranjos exteriores sem necessidades
elevadas de consumos de água e sensibilização aos colaboradores para a poupança
deste recurso;

−

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira RH6 (PGRH) - Deve ser dado
cumprimento aos princípios subjacentes ao Plano de Bacia Hidrográfica, devendo ser
respeitados pelos projetos os objetivos e programas de medidas citados no mesmo,
tendo em vista a proteção e gestão dos recursos hídricos associados à bacia hidrográfica
do rio Sado. A ALMINA tem neste momento um eficaz sistema de tratamento de águas
residuais da mina e da lavaria (ETAML), sendo avaliado o cenário de descarga de água
não tratada e implementadas as devidas medidas de prevenção/minimização, bem
como um programa de monitorização de águas superficiais e subterrâneas, que visa o
cumprimento e o controlo dos objetivos enunciados no presente plano. É também de
salientar que durante o período de julho de 2014 a meados de dezembro de 2019, não
ocorreu descarga de efluente tratado para o meio ambiente.

Uma vez que os projetos a executar se encontram dentro do limite industrial da ALMINA e que
as alterações efetuadas ou a efetuar não afetam novos espaços consideram-se insignificantes
os impactes no ordenamento da área.
Quanto às condicionantes e servidões/restrições, desde que respeitados os objetivos dos planos
descritos na situação de referência e a não ocupação/utilização de espaços que não os
designados na planta de ordenamento como Espaços de Recursos Geológicos, não se esperam
impactes nesta vertente. Refira-se ainda que no que diz respeito às condicionantes, parte da
área de estudo se encontra em espaços afetos à Reserva Ecológica Nacional. A afetação da REN
será, no entanto, nula, pois não se prevê que as ações de construção abranjam áreas afetas a
este regime.
Quanto às servidões e restrições de utilidade pública, tendo em conta o referido na situação de
referência e o quadro apresentado, efetua-se uma análise das mesmas no quadro seguinte.
Q UADRO 197 – A NÁLISE

DAS SERVIDÕES E RESTRIÇ ÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

SERVIDÕES/RESTRIÇÕES

L EGISLAÇÃO APLICÁVEL /OBSERVAÇÕES

Recursos hídricos

Desde que assegurada pela ALMINA a autorização antes da realização de qualquer
ação/atividade que incida sob o plano de água, não se prevê qualquer impacte sobre os
recursos hídricos na vertente do Ordenamento do Território.

Recursos geológicos

São objetivos destes espaços a garantia das condições necessárias a uma adequada exploração
dos recursos geológicos; e estabelecer um adequado ordenamento das zonas de exploração,
definindo normas de utilização que contribuam para a articulação entre as diversas atividades
produtivas, de forma a não comprometer a exploração das áreas com potencial extrativo. Os
projetos em estudo permitem uma melhor gestão de minério explorado e dos rejeitados
associados pelo que se espera um impacte positivo nesta vertente pela persecução dos
objetivos definidos no PDM de Aljustrel.
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SERVIDÕES/RESTRIÇÕES
Montado de sobro e/ou
azinho

Carta de risco de incêndio
florestal
- Muito elevado
- Elevado

L EGISLAÇÃO APLICÁVEL /OBSERVAÇÕES
Caso, durante a fase de obra se verifique a necessidade de efetuar o corte ou arranque de
sobreiros, azinheiras ou exemplares protegidos deverão ser verificadas as devidas diligências,
nomeadamente o pedido de autorização ao ICNF para esta ação.
Nestas zonas, caso a ação a realizar seja de interesse público ou de projeto com relevante
interesse geral, as proibições como a proibição de obras de reconstrução ou ampliação de
edificações existentes, podem ser levantadas mediante reconhecimento por despacho
conjunto do ministro do ambiente e do ordenamento do território, do ministro da agricultura
e desenvolvimento rural e das pescas e do membro do governo competente em razão da
matéria.
O projeto que incide sobre áreas de risco de incêndio florestal é o projeto de alteamento da
BAI, pelo que a fase de construção do mesmo deve promover a adoção de práticas que
diminuam o risco de incêndio. Se tais medidas forem implementadas e, uma vez que a fase de
obra decorrerá por um curto período de tempo (cerca de 6 meses), não se prevê qualquer
impacte neste âmbito.
Importa ainda salientar que a presença humana nesta zona permite um maior con trolo de
possíveis incêndios e a ALMINA dispõe de meios que permitem o combate aos mesmos.

Zona de proteção especial
de castro verde

Para os espaços naturais é referido no Art.º 36 que se privilegiam atos e atividades que
permitam regular a extração de inertes e minérios. Os projetos em questão permitem a
persecução do objetivo referido, sendo que o projeto que incide sobre a zona de proteção
especial de Castro Verde é o do alteamento da BAI.
Uma vez que os projetos em estudos permitem a persecução do obj etivo supramencionado e
não se prevê que durante a fase de obra existam ações que coloquem em causa os objetivos
elencados para esta ZPE não se esperam impactes significativos associados.

Rede rodoviária

Não se prevê qualquer trespasse ou intervenção sobre a rede rodoviária pelo que não se
esperam quaisquer impactes neste âmbito.

Rede geodésica nacional

O vértice geodésico de Maroiços situa-se no limite da bacia da instalação de resíduos “BE-BAC”.
As áreas de proteção deverão ser asseguradas aquando da execução dos dois projetos em fase
de execução.

Atividades perigosas
- Estabelecimento de
produtos explosivos
- Zona de segurança

Os trabalhos a realizar durante a fase de obra deverão respeitar a zona de segurança ao
estabelecimento de produtos explosivos. A ALMINA deverá realizar os trabalhos em articulação
com o estabelecimento de produtos explosivos, no caso de ser suscetível a interferência com
os limites do estabelecimento e a zona de segurança, de modo a evitar e prevenir qualquer
acidente que ponha em causa o ambiente e/ou o Homem.
Caso os trabalhos a realizar na fase de obra respeitem as indicações do estabelecimento de
produtos explosivos e que sejam tomadas todas as medidas necessárias para prevenir/reduzir
a probabilidade de ocorrência de acidentes, não se esperam impactes.
É ainda de referir que, em resposta a parecer e após análise das alterações a efetuar, a ORICA
referiu que não existe qualquer interferência no que toca ao alteamento da BAI.

Infraestruturas de
transporte de energia
elétrica

Não se prevê qualquer afetação, e desta forma qualquer impacte associado, das
infraestruturas de transporte de energia elétrica. Caso se verifique necessário efetuar alguma
atividade que interfira com estas infraestruturas deverão ser garanti dos os afastamentos
mínimos necessários regulamentados pelo Regulamento de Segurança de Redes de
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º
90/84, de 26 de dezembro) e que estipula afastamentos mínimos que constituem restrições a
observar aquando da instalação das linhas elétricas ou no ato de licenciamento de edificações
a localizar na proximidade das linhas elétricas já existentes.

Quanto à dinâmica local não se esperam interferências uma vez que a ALMINA dispõe dos meios
necessários para efetuar os trabalhos construtivos e estes são efetuados no interior do limite
industrial da ALMINA, não se esperando desta forma acréscimo de veículos ou equipamentos
na envolvente durante a fase de obra.
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Caso se verifique a necessidade de recorrer a recursos externos existirá um impacte improvável,
negativo, direto embora de magnitude reduzida e considerado não significativo pois mesmo que
se verifique esta necessidade será por certo reduzida.

6.8.2 Fase de exploração
A fase de exploração dos projetos em estudo permitirá uma melhor gestão dos recursos e
minério explorado, bem como da gestão dos rejeitados que, consequentemente, proporcionam
uma gestão mais sustentável da exploração mineira. Além disto, a utilização de rejeitados sob a
forma de pasta no enchimento de galerias já exploradas, permite a execução do plano de fecho
ainda no decorrer da exploração.
Posto isto, esperam-se impactes certos, magnitude moderada, curto prazo, não cumulativos,
positivos e diretos decorrentes da exploração dos projetos em estudo.
No que respeita à condicionante da REN são consideradas ações não suscetíveis de prejudicar o
equilíbrio ecológico das áreas integradas na REN, nos termos referidos no Anexo IV, n.º V –
Exploração de Recursos Geológicos, do Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro retificado
pela Declaração de Retificação 76/2006, de 6 de novembro, as ações associadas “à ampliação
de explorações existentes e à construção de anexos de exploração exteriores à área de
exploração e à utilização de equipamentos de britagem, crivagens, moagem, lavagem de inertes
e outros de tratamento primário diretamente afetos à exploração”, estando no entanto a
realização dessas mesmas ações sujeita a autorização da CCDR competente.
Na fase de exploração não se esperam quaisquer ações suscetíveis de interferir com o regime
da REN ou com as servidões ou restrições definidas nos instrumentos de ordenamento do
território.

6.8.3 Fase de desativação
Na fase de desativação considera-se que esta será para a globalidade do complexo mineiro no
seu geral e não apenas de projetos específicos.
O Complexo Industrial de Aljustrel, propriedade da ALMINA, é detentor de um Plano de Fecho
que contempla as diversas ações a tomar no momento de desativação. Devido à sua extensão e
complexidade deverá a sua implementação ser devidamente articulada com o Município de
Aljustrel tendo em atenção os instrumentos de ordenamento do território, à data em vigor.
Importa ainda referir que o referido Plano de Fecho prevê, para a “BE-BAC”, o encerramento da
instalação de resíduos “BE-BAC” com cobertura a seco, com recuperação do coberto vegetal
original o que poderá motivar a extensão da área de REN (por equivalência do habitat) para toda
a superfície do aterro.
É ainda de salientar que ao término da atividade mineira está associado um impacte negativo
quanto à persecução dos objetivos definidos nos IGT para estas áreas, que é o de
aproveitamento de recursos geológicos.
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6.9 Património Cultural
6.9.1 Fase de construção
Os trabalhos realizados no âmbito deste descritor (levantamento de informação bibliográfica e
prospeções arqueológicas) revelaram a existência de 4 ocorrências nas áreas de incidência dos
projetos a executar:
−
−

Área de impacte direto na instalação de resíduos “BE-BAC”: 3 ocorrências patrimoniais.
Área de impacte direto na BAI: 1 ocorrência patrimonial.

Na instalação de resíduos “BE-BAC”, existem potenciais impactes negativos diretos nas
ocorrências n.º 2/CNS 32571 (Manteirinha 1) e n.º 3 (Manteirinha 2), por ação das tarefas de
desmatação do terreno (agente de impacte).
O sítio da Monteirinha 1 (n.º 2) tem uma condicionante patrimonial determinante,
nomeadamente:
−

−

−

“(…) Nos Sítios arqueológicos de Nível 4 em espaço rural, identificados no ponto iv) da
alínea b) do n.º 1 do presente artigo, quaisquer projetos florestais ou agrícolas que
impliquem impactes significativos ao nível do solo, intervenções ou operações que
envolvam a afetação à superfície e/ou subsolo do local, ou num perímetro de cem
metros circundante ao local, estão condicionados a trabalhos prévios de prospeção
arqueológica de superfície, com vista à identificação, caracterização e/ou relocalização
dos vestígios arqueológicos e à definição e aplicação das necessárias medidas de
salvaguarda." Plano Diretor Municipal de Aljustrel, Património Arqueológico, Nível 4.
O sítio n.º 1/CNS 32567 (Águas Claras) não tem impactes negativos, porque a área onde
foram observados os materiais arqueológicos já foi escavada e sobreposta pela atual
estrutura da instalação de resíduos “BE-BAC”, não tem sido identificado contextos
arqueológicos conservados durante as sondagens arqueológicas de diagnóstico.
Na BAI, há potenciais impactes negativos diretos na ocorrência n.º 4/CNS 18 (Vipasca),
por ação das tarefas de desmatação do terreno (agente de impacte).

O sítio de Vipasca (n.º 4/CNS 18) tem uma condicionante patrimonial determinante,
nomeadamente:
−

“ (…) 5 — Nos Sítios arqueológicos de Nível 2 em espaço rural, identificados no ponto ii)
da alínea b) do n.º 1 do presente artigo, quaisquer projetos florestais ou agrícolas,
infraestruturas, intervenções, ou operações que envolvam a afetação do local, à
superfície e/ou subsolo, devem ser precedidos de trabalhos arqueológicos de
caracterização e diagnóstico (sondagens e/ou escavações), que promovam a adequação
das intervenções, projetos ou operações propostos, ao valor científico e patrimonial dos
bens aí existentes. O arqueólogo deverá elaborar um relatório circunstanciado de
caracterização e diagnóstico com vista à determinação das medidas de minimização a
aplicar, em função da avaliação dos elementos encontrados e que mereçam aprovação
do órgão competente da administração do património." Plano Diretor Municipal de
Aljustrel, Património Arqueológico, Nível 4.
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Q UADRO 198 – SÍNTESE

DE IMPACTES NO PATRIMÓNIO IDENTIFICA DO

N.º

DESIGNAÇÃO

TIPO DE SÍTIO

CNS

1

Águas Claras

Vestígios de superfície

32567

2

Manteirinha 1

Vestígios de superfície

32571

3

Manteirinha 2

Vestígios de superfície

---

4

Vipasca

Povoado mineiro

18

Q UADRO 199 – CARACTERIZAÇÃ O

INFRAESTRUTURA

V ALOR DE IMPACTE
PATRIMONIAL

CLASSE DE IMPACTE
PATRIMONIAL

---

---

12

D

15,42

D

14,42

D

Instalação de
resíduos “BEBAC”
BAI

DOS IMPACTES PATRIMONIA IS CONHECIDOS

N.º

DESIGNAÇÃO

IMPACTE

INCIDÊNCIA

DURAÇÃO

OCORRÊNCIA

DIMENSÃO

REVERSIBILIDADE

1

Águas Claras

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

2

Manteirinha 1

Negativo

Direto

Permanente

Incerto

Local

Irreversível

3

Manteirinha 2

Negativo

Direto

Permanente

Incerto

Local

Irreversível

4

Vipasca

Negativo

Direto

Permanente

Incerto

Local

Irreversível

Nas restantes 3 zonas de empréstimo de terra e vale a jusante de descarga de emergência, não
foram identificadas ocorrências patrimoniais.

6.9.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração não se preveem impactes patrimoniais negativos, sendo por isso
considerados nulos.
Salienta-se, contudo, que na fase de exploração o sítio N.° 4, Vipasca (CNS 18, PAG003 PDM,
nível 2), povoado mineiro de grandes dimensões deverá possuir vedação permanente e
sinalização.
Durante a fase de exploração o aumento da capacidade de tratamento na Lavaria e as
restruturações do edificado ocorridas nas zonas de Feitais e da Lavaria não implicará impactes
sob as ocorrências patrimoniais.

6.10 Socio economia
Neste capítulo pretende-se identificar as principais alterações socioeconómicas que os projetos
objeto deste EIA poderão introduzir no meio socioeconómico envolvente.
Deste modo, as diversas atividades relacionadas com a construção dos projetos a executar bem
como a sua exploração da globalidade da instalação terão certamente impactes diretos,
indiretos sobre a economia, sobre as condições e qualidade de vida da população e, sobre o
emprego e demografia da freguesia diretamente afetada e freguesias limítrofes.
A avaliação dos impactes baseia-se em toda a informação recolhida na caracterização da
situação de referência e compreende todas as fases dos projetos.
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Na análise dos impactes do projeto no descritor “Socio economia” salienta-se, em primeiro
lugar, que a atualização das capacidades instaladas da ALMINA vai ao encontro dos objetivos
incluídos no Plano de Desenvolvimento Estratégico definido para o concelho.
O projeto no que diz respeito ao Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel
(PEDAL), enquadra-se nas linhas de orientação do referido plano, na medida em que se espera
que a exploração da mina venha a contribuir para o incremento da atividade económica mas,
igualmente, para a fixação de população jovem e qualificada no concelho. No quadro seguinte
apresenta-se a análise SWOT do projeto em estudo, de acordo com a sua vertente
socioeconómica.
Q UADRO 200 – A NÁLISE SWOT
Análise SWOT

Forças (Strenghts)

Fraquezas (Weaknesses)
−

Nível de envelhecimento da população elevado na
região

−

Estímulos à fixação de pessoas no concelho (Aljustrel)

−

Localização geográfica privilegiada

−

−

Infraestruturas rodoviárias

População ativa (escassez de mão de obra)

−

Recursos humanos pouco qualificados

Oportunidades (Opportunities)
−

Sinergias com entidades locais envolvidas no Plano
Estratégico de Desenvolvimento concelhio

−

Sinergias com o Instituto Politécnico de Beja e escolas
profissionais

Ameaças (Threats)
−

Dificuldade na manutenção de população qualificada no
concelho, face à “concorrência” e apelo de concelhos
limítrofes

−

Desencontro entre a oferta e a procura de qualificações
no mercado de trabalho

6.10.1 Fase de construção
Os projetos a executar e os diversos trabalhos de construção associados terão, ao nível do
emprego, impactes positivos, certos, diretos, de magnitude moderada, embora temporários e
de curto prazo (durante a duração da obra, previsivelmente 24 meses para o alteamento da
instalação de resíduos “BE-BAC” e 6 meses para o alteamento da BAI), decorrentes da criação
de alguns postos de trabalho, ligados ao setor de construção civil.
Considerando que grande parte dos materiais utilizados serão de origem local, o recurso a
fornecedores para a contratação de serviços e compra de materiais, corresponderá a um
elemento dinamizador da economia, correspondendo a um impacte certo, de magnitude
reduzida, de curto prazo, positivo, direto e não cumulativo. Consideram-se estes impactes
significativos a nível concelhio, uma vez que poderão contribuir para a diminuição da taxa de
desemprego, embora apenas temporariamente.
Na fase de construção, a ALMINA irá privilegiar o recurso a empresas da região, de acordo com
uma lógica de redução de custos (potenciada pela proximidade). Por outro lado, prevê-se que
este o contributo possa a ser importante para agentes locais nas áreas da restauração e do
turismo (alojamento), uma vez que a obra também será acompanhada por técnicos
externos/deslocados que irão seguramente recorrer aos equipamentos hoteleiros da freguesia.
Considera-se que estes impactes serão positivos, diretos, de magnitude moderada (dado o grau
de afetação e respetiva expressão espacial) e âmbito local, de curto prazo e significativos.
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A par desta situação, prevêem-se ainda alguns impactes ambientais e sociais menos positivos,
porém medidos e acompanhados com a regularidade que a lei nacional e normas europeias
exigem.
Apesar dos projetos em análise se localizarem dentro do limite industrial da ALMINA, numa área
industrial, prevêem-se, na fase de construção, ainda assim, impactes negativos relacionados
com a movimentação de máquinas e de trabalhadores. De facto, o incremento dos níveis de
ruído e a emissão de poeiras associados às obras terão previsivelmente efeitos negativos a nível
local.
Adicionalmente, o condicionamento de tráfego e o aumento da movimentação de camiões
(utilizados para o transporte de materiais necessários à execução da obra e para o transporte a
destino final de materiais sobrantes, por exemplo) poderão reduzir a fluidez e segurança da
circulação rodoviária local e ter implicações nas vias de circulação. Considera-se, neste contexto,
que estes impactes serão negativos, diretos, de magnitude reduzida (dado o grau de afetação e
respetiva expressão espacial), de âmbito local, temporários, reversíveis a médio/curto prazo e
pouco significativos.
A movimentação de máquinas e trabalhadores, nomeadamente de veículos pesados de
transporte de materiais, pode provocar impactes negativos, ao nível da fluidez e segurança da
circulação rodoviária local e da deterioração das vias de circulação. Embora de carácter
temporário e reversível e de magnitude reduzida.
Será de toda a conveniência que os responsáveis pela execução das obras procurem formas de
minimizar os impactes negativos e inevitáveis, ainda que temporários, que a construção sempre
provoca junto das populações mais próximas, como é o caso de tráfego excecional de
maquinaria pesada, movimentação de materiais, ruído, poeiras, entre outros.

6.10.2 Fase de exploração
Na fase de exploração da ALMINA, o principal impacte causado sobre a componente
socioeconómica corresponde ao funcionamento em pleno da atividade mineira da empresa,
com a concomitante criação de emprego e de riqueza locais. Estas ações terão repercussões na
socio economia da freguesia e do concelho, uma vez que serão direta e indiretamente
melhoradas as condições de vida da população.
Prevêem-se impactes positivos, indiretos, significativos, de médio prazo e de elevada magnitude
no subsetor da atividade mineira a nível local, regional e mesmo nacional. Ocorrerá
previsivelmente o aumento dos níveis de emprego e das receitas ao nível da economia local
(freguesia) e concelhio.
O incentivo ao desenvolvimento do comércio e dos serviços de apoio à instalação
(administrativos, de manutenção e segurança) implica a criação de postos de trabalho, tendo
reflexos positivos indiretos ao nível dos rendimentos e de consumo dos agregados familiares,
melhorando as condições de vida da população. Deste modo, espera-se um acréscimo de
volume de negócios dos estabelecimentos locais. Estas ações traduzem-se em impactes
positivos significativos.
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O funcionamento da empresa será também responsável pelo aumento das vendas e do PIB do
concelho de Aljustrel, o que corresponde a um impacte considerado direto, certo, de magnitude
moderada, de longo prazo e cumulativo.

6.10.3 Fase de desativação
Na fase de desativação os impactes registados estarão associados à mobilização de mão-de-obra
e recursos para o processo de desmantelamento da instalação, (que incluirá atividades de
demolição das estruturas e de movimentação de solos e circulação de veículos e maquinaria),
sendo esperadas impactes semelhantes aos produzidos na fase de construção. Estas atividades
e emissões terão associados impactes negativos, diretos, magnitude reduzida (dado o grau de
afetação e respetiva expressão espacial), local, certo, temporários, reversíveis e pouco
significativos.

6.11 Qualidade do Ar
6.11.1 Fase de construção
Embora este estudo incida em toda a atividade do complexo industrial da ALMINA, na fase de
construção serão tidos em conta apenas os projetos a executar, nomeadamente:
−
−

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” – 3ª fase;
Alteamento da barragem de água industrial (BAI).

Na instalação de resíduos “BE-BAC” e na barragem de água industrial irá ocorrer um aumento
da altura no paramento já existente e um aumento da área alagada. Sendo assim, nesta fase
apenas foram avaliados os dois últimos projetos ao nível dos impactes na fase de construção.
Durante a fase de construção associada aos projetos de alteamento da instalação de resíduos
“BE-BAC” e da BAI prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do
ar, nomeadamente:
−
−
−

Movimentação de solos, construção de aterros e escavações;
Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias;
Erosão pela ação do vento.

Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em suspensão
(poeiras) e gases provenientes da combustão dos motores dos veículos, como se apresenta no
Quadro 201.
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Q UADRO 201 – POLUENTES

EMITIDOS NO DECURSO DAS AÇÕES POTENCIA IS DE CAUSAR POLUIÇÃO

ATMOSFÉRICA DURANTE A FASE DE CONSTRUÇÃ O
POLUENTES

A ÇÃO POTENCIAL DE IMPACTE NA QUALIDADE DO AR
PARTÍCULAS

HC

NOX

SOX

CO

Movimentação de solos, escavações e construção de aterros

x

Erosão eólica

x

Circulação de veículos pesados de mercadorias

x (1)

x

x

x

x

Circulação de máquinas nos estaleiros e zonas de obras

x (1)

x

x

x

x

HC – Hidrocarbonetos; NOX – óxidos de nitrogénio, SOX – óxidos de enxofre; CO – monóxido de carbono.
(1) Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando a
circulação em vias não pavimentadas.

Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção do projeto estão associados ao
aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes
identificadas, principalmente nas zonas próximas da construção e que podem ser minimizados,
caso se proceda ao humedecimento do local por aspersão e após os processos de movimentação
de solos ou se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época menos seca.
Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção do projeto estão associados ao
aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes
identificadas, principalmente nas zonas próximas da construção e que podem ser minimizados,
caso se proceda ao humedecimento do local por aspersão e após os processos de movimentação
de solos ou se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época menos seca.
O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SO X), óxidos de azoto (NOX),
hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e partículas, originado pela circulação de
viaturas e outras máquinas não rodoviárias, depende do número de veículos previstos e do
período de tempo alocado a cada um dos veículos.
O impacte dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá um impacte
geográfico pouco significado, pois a incorporação de materiais vinda do exterior, ou de saída da
obra; é praticamente nulo. Não será relevante selecionar caminhos de circulação que afetem
menos população (zonas de densidade habitacional mais reduzida) e os horários mais favoráveis
(com menor trânsito).
O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) estaleiro(s) e na
envolvente da via de acesso à(s) obra(s).
O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos camiões e maquinaria usada em
obra é negativo, direto, certo, local (pode ser regional no caso do transporte de materiais), curto
prazo, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
O impacte devido à ressuspensão de partículas nas vias não pavimentadas é negativo, direto,
certo, local, curto prazo, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
O impacte devido à emissão difusa de partículas pela movimentação de solos é negativo, direto,
certo, local, imediato, temporário, reversível, de magnitude média e significativo.
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6.11.2 Fase de exploração
Nesta fase foi realizada a simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos (PM10 , PM2,5 e Pb),
para um ano completo de dados meteorológicos (2017), para a área em estudo, tendo em conta
as emissões das fontes emissoras representativas de dois cenários de emissão distintos:
−

−

Cenário Cumulativo – contempla as emissões associadas ao funcionamento da ALMINA
e às restantes fontes emissoras existentes no domínio em estudo, nomeadamente da
instalação industrial Orica Mining Services Portugal, S.A. e do tráfego rodoviário das
principais vias existentes no domínio (tráfego externo à ALMINA). Importa salientar que,
numa atitude conservativa, o tráfego da ALMINA (projeções de 2020) foi adicionado ao
tráfego externo já verificado nas vias do domínio.
Cenário ALMINA – contempla as emissões associadas ao funcionamento exclusivo da
ALMINA, incluindo as atividades de extração, transporte, manuseamento, transferência
e processamento de material e do tráfego rodoviário da ALMINA nas principais vias de
acesso e vias internas.

Tendo em conta os parâmetros definidos no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, a
escolha dos poluentes a avaliar no âmbito deste estudo teve em consideração os parâmetros
mais representativos da qualidade do ar da situação em causa. Atendendo a que a ALMINA
extrai e processa minérios de Cobre (Cu), Zinco (Zn) e Chumbo (Pb), no âmbito deste estudo
foram considerados os parâmetros: PM10 , PM2,5 e Pb.
Relativamente ao cobre e zinco, estes parâmetros não são enquadrados na legislação
Portuguesa, pelo que não foram incluídos na simulação da dispersão dos poluentes, contudo
estes devem ser considerados no Programa de Monitorização e os respetivos valores analisados
de acordo com os valores de referência do Ontario’s Ambient Air Quality Criteria (OAAQC).
Ao nível das PM10 e PM2,5 , foram ainda considerados os respetivos valores de fundo
determinados a partir dos valores de concentração registados, entre 2012 e 2018, nas estações
rurais de fundo de Terena e Cerro. Para o Pb não foi possível estabelecer um valor de fundo,
uma vez que este poluente não é medido nestas estações.
Importa salientar que os resultados da modelação apresentados para o Pb apenas são
representativos do tráfego rodoviário (externo e associado à ALMINA), por falta de informação
relativa a fatores de emissão inerentes às atividades mineiras desenvolvidas . Por outro lado, os
resultados da modelação apresentados para as PM10/PM2,5 já são representativos das atividades
mineiras desenvolvidas na ALMINA, do respetivo tráfego rodoviário e de outras fontes externas
existentes no domínio em estudo (como é o caso da Orica Mining Services Portugal, S. A e do
tráfego rodoviário externo).
Os resultados estimados para os dois cenários de emissão em avaliação (Cenário Cumulativo e
Cenário ALMINA) e para os poluentes em estudo são de seguida apresentados para a grelha de
simulação e para os recetores sensíveis contemplados no estudo.
A análise dos resultados, para cada um dos cenários em avaliação, assenta na comparação dos
resultados estimados para os poluentes em estudo com os valores limite impostos na legislação
para proteção da saúde humana, de forma a avaliar o impacte do projeto na qualidade do ar
local.
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Para além desta comparação é também efetuada uma análise em termos de limites inferiores e
superiores de avaliação, LIA e LSA, que serve de base à elaboração do plano de monitorização
adequado à situação em estudo.

6.11.2.1 CENÁRIO CUMULATIVO – Domínio de simulação
6.11.2.1.1

Partículas em suspensão (PM 10)

Nas figuras seguintes apresentam-se os mapas de distribuição de valores máximos das médias
diárias e médios anuais de PM10 , respetivamente, representativos do cenário Cumulativo.
Nos referidos mapas apresentam-se também as áreas do domínio, assinaladas a vermelho, com
valores limite superiores aos estipulados na legislação (em termos diários, o número máximo de
excedências permitidas é de 35 dias no ano).
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual, estipulados no DecretoLei n.º 102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 50 µg∙m -3 e 40 µg∙m-3,
respetivamente.
Apresenta igualmente os valores estipulados no documento legal referido anteriormente, em
termos diários e anuais, para o limiar inferior de avaliação (LIA), 25 µg∙m -3 e 20 µg∙m-3,
respetivamente, e limiar superior de avaliação (LSA), 35 µg∙m -3 e 28 µg∙m-3 , respetivamente. Os
valores apresentados incluem o valor de fundo de 17,4 g∙m-3 .
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LIA = 25 µg∙m -3; LSA = 35 µg∙m -3; VL = 50 µg∙m -3

FIGURA 182 – CAMPO ESTIMADO
(µG/M3 ) VERIFICADAS

DAS CONCENTRA Ç ÕES MÁXIMAS DAS MÉDIAS DIÁRIAS DE
NO DOMÍNIO EM ANÁLISE
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LIA = 20 µg∙m -3; LSA = 28 µg∙m -3; VL = 40 µg∙m -3

FIGURA 183 – CAMPO

PM10 (µG/M3 )
CUMULATIVO)

ESTIMADO DAS CONCENTRA Ç ÕES MÉDIAS ANUAIS DE

VERIFICADAS NO DOMÍNIO EM ANÁLISE

(CENÁRIO

De acordo com estas figuras pode-se concluir:
−

−

O mapa de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 mostra que, no
domínio em estudo, tendo em consideração o Cenário Cumulativo, são registadas
concentrações diárias acima do valor limite (50 µg∙m -3 ), derivadas das atividades
mineiras desenvolvidas na ALMINA, estando assinaladas a vermelho as áreas onde
foram registadas estas concentrações acima do valor limite em número superior ao
permitido (35 dias no ano). Como se observa pela respetiva figura, estas áreas são
registadas dentro e nas imediações dos limites da área industrial da Lavaria, sem que
ocorra a afetação nos recetores sensíveis identificados. Verifica-se ainda que uma parte
significativa do domínio em estudo se encontra acima do LSA (35 µg∙m -3 ).
Relativamente aos valores anuais obtidos, continuam a registar-se valores superiores ao
valor limite estipulado na legislação (40 µg∙m-3 ), confinados à área industrial da Lavaria
da ALMINA, apesar de ser evidente a redução em termos de áreas afetadas. Em termos
anuais, a área com níveis superiores ao LSA (28 µg∙m-3 ), com uma extensão máxima de
400 m em redor da zona de armazenamento e processamento do material, é inferior à
obtida em termos diários.
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A Figura 184 e a Figura 185 apresentam, respetivamente, a distribuição da área do domínio pelos intervalos de concentração máxima diária e média
anual de PM10 estimadas pelo modelo. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 17,4 g∙m-3 .
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FIGURA 184 – DISTRIBUIÇ Ã O

DA ÁREA ABRANGIDA PELAS CONCENTRAÇ ÕES MÁXIMAS DIÁRIAS ESTIMADAS PARA AS
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FIGURA 185 – DISTRIBUIÇ Ã O
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De acordo com as duas figuras anteriores, verifica-se, para o Cenário Cumulativo, que:
−

Em termos diários, a área em cumprimento legal relativamente ao valor limite diário
corresponde à maior percentagem do domínio, na ordem dos 99,4%, face à área com
valores de concentração superiores ao valor limite, em número superior ao permitido
(35 dias no ano), que corresponde apenas a 0,6% do domínio em avaliação.

−

Em termos anuais, a área do domínio que regista valores superiores ao valor limite anual
(40 µg∙m-3 ) corresponde a uma percentagem mínima de 0,1% do domínio em avaliação.
Os valores estimados apresentam-se maioritariamente na gama de 17 a 20 µg∙m-3 .
O Quadro 202 resume os valores máximos estimados para as PM10 e estabelece a sua
comparação com os respetivos valores limite, LIA e LSA legislados. Os valores apresentados
incluem o valor de fundo de 17,4 g/m3 .
Q UADRO 202 – RESUMO DOS VALORES ESTIMADOS DE PM10 E COMPARAÇÃO
VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS NO DECRETO-L EI N.º 102/2010, NA
(CENÁRIO CUMULATIVO )

PERÍODO

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

Diário

25

35

50

266,9

Anual

20

28

40

79,8

Legenda

AO PERMITIDO

EXC.
SEM
F2 (1)

COM F2

516,4
48,6
142,2

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação

LIA

PERMITIDAS

(2)

142,2

SUA ATUAL REDAÇÃO

ÁREA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR

VE ( G/M3)
LIA

COM OS RESPETIV OS

LSA

SEM F2

COM F2

(1)

(2)

35

2,88

-

2,64

1,06
8,52
1,12
8,64

SEM
F2 (1)
1,06

0,47

VL
COM
F2 (2)
0,29
2,41
0,06
1,12

SEM
F2 (1)
0,35

0,06

VL – Valor Limite

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Em suma, para o Cenário Cumulativo, pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores máximos diários de PM10 estimados ultrapassam o valor limite, sem e com
aplicação do fator F2 aos resultados, em número superior ao permitido na legislação (35
dias no ano).

−

Sem a aplicação do fator F2 estima-se uma área com valores acima do valor limite diário,
em número superior ao permitido, de apenas 0,35 km2 (0,55% do domínio com afetação
de 6 pontos da grelha de simulação). Estes valores são obtidos no perímetro industrial
da Lavaria. Com a aplicação do fator F2 mais permissivo (F2M) e mais conservativo
(F2D), a área estimada com valores acima do valor limite diário, em número superior
aos 35 dias permitidos no ano, é de apenas 0,12 km 2 (0,18% do domínio com afetação
de 2 pontos da grelha de simulação) e 1,06 km2 (1,65% do domínio com afetação de 18
pontos da grelha de simulação), respetivamente.

−

Salienta-se, que a área com excedências ao valor limite diário, em número superior ao
permitido, sem e com a aplicação do fator F2, está confinada ao interior e envolvente
próxima dos limites da instalação (zona de manuseamento e processamento do
material), sem promover a afetação de recetores sensíveis, i.e., locais com potencial de
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COM
F2 (2)
0,12
1,06
0,06
0,47

afetação da saúde humana. Reforça-se, também, que para a maioria do domínio
avaliado são estimadas concentrações de PM10 inferiores ao respetivo valor limite
diário.
−

Em termos anuais, verifica-se igualmente a ultrapassagem do respetivo valor limite, sem
e com aplicação do fator F2 aos resultados. Sem e com a aplicação do fator F2 mais
permissivo e mais conservativo verifica-se, respetivamente, uma área em excedência de
0,06 km2 (0,09% do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação), 0,06 km 2
(0,09% do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação) e 0,47 km 2 (0,73%
do domínio com afetação de 8 pontos da grelha de simulação).

−

Tal como verificado ao nível do valor limite diário, em termos anuais também não ocorre
a afetação de recetores sensíveis, i.e., locais com potencial de afetação da saúde
humana, com níveis de concentração superiores ao valor limite anual. As áreas em
excedência obtidas são residuais (inferiores a 1%) face ao domínio em avaliação.

−

Focando a análise no LIA, em termos diários, ocorre a respetiva ultrapassagem, em
número superior ao permitido, sem e com a aplicação do fator F2 mais permissivo e
mais conservativo, obtendo-se, respetivamente, uma área em excedência de 2,88 km2
(4,50% do domínio com afetação de 49 pontos da grelha de simulação), 1,06 km 2 (1,65%
do domínio com afetação de 18 pontos da grelha de simulação) e de 8,52 km 2 (13,31%
do domínio com afetação de 145 pontos da grelha de simulação). Em termos anuais
verifica-se igualmente a ultrapassagem do LIA, sem e com a aplicação do fator F2 mais
permissivo e mais conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 2,64 km2
(4,13% do domínio com afetação de 45 pontos da grelha de simulação), 1,12 km2 (1,74%
do domínio com afetação de 19 pontos da grelha de simulação) e de 8,64 km 2 (13,50%
do domínio com afetação de 147 pontos da grelha de simulação), respetivamente. Tanto
em termos diários (em número superior ao permitido), como em termos anuais, a zona
com valores acima do LIA está maioritariamente confinada à zona das instalações da
ALMINA e, apenas perante a aplicação do fator mais conservativo, é que se verifica a
afetação de alguns recetores sensíveis existentes na Vila de Aljustrel (escolas (recetores
sensíveis 2, 3 e 5), instituto clínico e centro de saúde (recetores sensíveis 4 e 6) e centro
da Vila (recetor sensível 8)).
Ao nível do LSA, em termos diários, ocorre a respetiva ultrapassagem, sem e com a
aplicação do fator F2 mais permissivo e mais conservativo, obtendo-se uma área em
excedência, em número superior ao permitido, de 1,06 km 2 (1,65% do domínio com
afetação de 18 pontos da grelha de simulação), 0,29 km 2 (0,46% do domínio com
afetação de 5 pontos da grelha de simulação) e de 2,41 km2 (3,76% do domínio com
afetação de 41 pontos da grelha de simulação), respetivamente. Em termos anuais
verifica-se igualmente a ultrapassagem do LSA, sem e com a aplicação do fator F2 mais
permissivo e mais conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 0,47 km2
(0,73% do domínio com afetação de 8 pontos da grelha de simulação), 0,06 km 2 (0,09%
do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação) e de 1,12 km 2 (1,74% do
domínio com afetação de 19 pontos da grelha de simulação), respetivamente. Tanto em
termos diários (em número superior ao permitido), como em termos anuais, a zona com
valores acima do LSA está confinada ao interior e envolvente próxima da instalação, não
ocorrendo assim a afetação de recetores sensíveis.
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6.11.2.1.2

Partículas em suspensão (PM 2,5)

A Figura 186 apresenta o mapa de distribuição de valores anuais de PM2,5 , para o Cenário
Cumulativo.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite anual estipulado no Decreto-Lei n.º
102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 25 µg∙m -3 . Apresenta igualmente os valores
estipulados no documento legal referido anteriormente, em termos anuais, para o limiar inferior
de avaliação (LIA), 12 µg∙m-3 , e limiar superior de avaliação (LSA), 17 µg∙m-3 , respetivamente. Os
valores apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g∙m-3 .

LIA = 12 µg∙m -3; LSA = 17 µg∙m -3; VL = 25 µg∙m -3

FIGURA 186 – CAMPO

PM2,5 (µG/M3 )
CUMULATIVO).

ESTIMADO DAS CONCENTRA Ç ÕES MÉDIAS ANUAIS DE

VERIFICADAS NO DOMÍNIO EM ANÁLISE

(CENÁRIO

De acordo com estas figuras, representativas do Cenário Cumulativo, pode-se concluir:
−

−

O mapa de distribuição das concentrações médias anuais de PM2,5 mostra que, no
domínio em estudo, são registadas concentrações reduzidas, inferiores ao respetivo
valor limite (25 µg∙m-3 ) e LSA (17 µg∙m-3 ). As concentrações mais elevadas são obtidas
na área industrial da Lavaria.
Verifica-se que apenas uma pequena área do domínio se encontra acima do LIA (12
µg∙m-3 ), confinada à área industrial da ALMINA, sem afetação de recetores sensíveis.
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A Figura 187 apresenta a distribuição da área do domínio pelos intervalos de concentração média anual de PM2,5 estimadas pelo modelo. Os valores
apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g∙m-3 .
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0%

Área cumprimento legal
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5
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FIGURA 187 – DISTRIBUIÇ Ã O
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De acordo com a figura anterior, representativa do Cenário Cumulativo, verifica-se que a maioria
da área do domínio regista valores bastante inferiores ao valor limite anual (25 µg∙m-3 ) e que os
valores estimados se encontram maioritariamente na gama de 5 a 10 µg∙m -3 .
O Quadro 203 resume os valores máximos estimados para as PM2,5 e estabelece a sua
comparação com o respetivo valor limite (VL), limiar inferior de avaliação (LIA) e limiar superior
de avaliação (LSA) legislados. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g∙m-3 .
Q UADRO 203 – RESUMO DOS VALORES ESTIMADOS DE PM2,5 E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS
VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS NO DECRETO-L EI N.º 102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO
(CENÁRIO CUMULATIVO )
Á REA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR

VE ( G/M3)
PERÍODO

Anual

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

12
Legenda

17

AO PERMITIDO

EXC.
SEM
F2 (1)

25

12,8

COM F2

SEM
F2 (1)

(2)

10,9
16,6

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação

LIA

PERMITIDAS

-

0,06

LSA

COM F2
(2)

0
0,12

SEM
F2 (1)
0

VL
COM
F2 (2)
0
0

SEM
F2 (1)
0

VL – Valor Limite

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

De acordo com a informação apresentada no quadro anterior, representativa do Cenário
Cumulativo, verifica-se, em todo o domínio em estudo, que ocorre o cumprimento do valor
limite anual, sem e com a aplicação do fator F2 aos resultados.
Verifica-se também que os valores estimados são inferiores ao LSA, sem e com a aplicação do
fator F2 aos resultados.
Por fim, verifica-se a ultrapassagem do LIA, sem e com a aplicação do fator F2 mais conservativo,
em 0,06 km2 do domínio (0,09% do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação) e
0,12 km2 (0,18% do domínio com afetação de 2 pontos da grelha de simulação), respetivamente.
A área com valores superiores ao LIA está confinada à área industrial da ALMINA, sem promover
assim a afetação de recetores sensíveis.

6.11.2.1.3

Chumbo (Pb)

A Figura 188 apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias anuais de
chumbo (Pb), representativo do Cenário Cumulativo.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite anual estipulado no Decreto-Lei nº
102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 0,5 µg∙m-3 . Apresenta igualmente os valores
estipulados no documento legal referido anteriormente, em termos anuais, para o limiar inferior
de avaliação (LIA) e limiar superior de avaliação (LSA), 0,25 µg∙m -3 e 0,35 µg∙m-3, respetivamente.
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F2 (2)
0
0

LIA = 0,25 µg∙m-3; LSA = 0,35 µg∙m -3; VL = 0,5 µg∙m-3

FIGURA 188 – CAMPO

ESTIMADO DAS CONCENTRA Ç ÕES MÉDIAS ANUAIS DE
NO DOMÍNIO EM ANÁLISE

PB (µG/M 3 )

VERIFICADAS

(CENÁRIO CUMULATIVO )

De acordo com esta figura, representativa do Cenário Cumulativo, pode-se concluir o seguinte:
−

−
−

O mapa de distribuição das concentrações médias anuais de chumbo demonstra
que os valores estimados são bastante inferiores ao respetivo valor limite, em todo
o domínio. Esta situação deve-se ao facto de a única fonte de emissão que se teve
em consideração corresponder ao tráfego rodoviário externo e da ALMINA. Não
existem fatores de emissão para o Pb, em documentos de referência, para o cálculo
das emissões associadas às atividades de extração e processamento de material da
ALMINA.
Os valores estimados, em todo o domínio em estudo, encontram-se abaixo do LIA e
do LSA.
Pressupõe-se que caso se avaliassem outros metais, os resultados obtidos seriam
idênticos aos obtidos para o Pb, uma vez que o tráfego rodoviário corresponde à
única fonte a contribuir para os níveis de concentração dos metais.
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A Figura 189 apresenta a distribuição da área do domínio pelos intervalos de concentração média anual de Pb estimadas pelo modelo.
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Em termos anuais, a figura anterior mostra que toda a área do domínio regista valores inferiores
ao valor limite anual (0,5 µg∙m-3 ). Os valores estimados apresentam-se maioritariamente na
gama de 1,0x10-7 a 1,0x10-5 µg∙m-3 . Reforça-se a ideia de que estes valores tão baixos têm
influência exclusiva do tráfego rodoviário (externo e da ALMINA) representativo das vias
consideradas.
Caso se avaliassem outros metais, os resultados obtidos seriam idênticos aos obtidos para o Pb,
uma vez que o tráfego rodoviário corresponde à única fonte a contribuir para os níveis de
concentração dos metais.
O Quadro 204 resume os valores máximos estimados para o Pb e estabelece a sua comparação
com os respetivos valores limite, LIA e LSA legislados.
Q UADRO 204 – RESUMO DOS VALORES ESTIMADOS DE PB E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS
VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS NO DECRETO-L EI N.º 102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO
(CENÁRIO CUMULATIVO )
Á REA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM N.º

VE ( G/M3)
PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

Anual

0,25

0,35

0,50

SUPERIOR AO PERMITIDO

EXC.
SEM F2 (1)

1,90x10 -4

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação

COM F2 (2)

3,81x10 -4
9,52x10 -5

LIA

PERMITIDAS
SEM
F2 (1)
-

0

LSA

COM
F2 (2)
0
0

SEM
F2 (1)

VL
COM
F2 (2)

SEM
F2 (1)

0

0

0

0

VL – Valor Limite

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Do quadro acima, representativo do Cenário Cumulativo, pode-se concluir o seguinte:
−

−
−

Os resultados estimados são representativos das emissões provenientes do tráfego
rodoviário (externo e da ALMINA), uma vez que, para as atividades mineiras
desenvolvidas na ALMINA, não existem fatores de emissão publicados em documentos
de referência.
Não se verificam ultrapassagens ao valor limite, LIA e LSA legislados, com e sem
aplicação do fator F2, em termos dos valores médios anuais estimados de chumbo.
Caso se avaliassem outros metais, os resultados obtidos seriam idênticos aos obtidos
para o Pb, uma vez que o tráfego rodoviário corresponde à única fonte a contribuir para
os níveis de concentração dos metais.

6.11.2.2 CENÁRIO CUMULATIVO – Recetores sensíveis
A Figura 190 apresenta a grelha de recetores aplicada para avaliação das concentrações de
poluentes ao nível do solo e a respetiva localização dos recetores sensíveis considerados no
estudo, para os quais se apresentam de seguida os resultados das concentrações estimadas para
o Cenário Cumulativo.
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FIGURA 190 – GRELHA

DE RECETORES DA ÁREA DE ESTUDO E RECETORES SENSÍVEIS

No Quadro 205 apresentam as características dos recetores sensíveis considerados no estudo.
Q UADRO 205 – CARACTERÍSTICA S

DOS RECETORES SENSÍVEIS

(DATUM WGS – FUSO 29)

DISTÂNCIA L OCAL ESTUDO
(m)

1 – EB1/JI de Eucaliptos

573272,27;4191941,28

289,7

2 – EB1/JI da Avenida

573593,36;4192591,12

858,3

3 – Escola secundária de Aljustrel

573998,99;4192935,05

1291,9

4 – Instituto Clínico de Aljustrel

573843,47;4192788,78

1171,9

5 – Escola Dr. Manuel Brito Camacho

573795,31;4192981,60

1281,2

6 – Centro de Saúde Aljustrel

573893,16;4192939,95

1319,7

7 – EB1/JI de Rio de Moinhos

569583,92;4194673,02

4493,3

8 – Aljustrel (localidade)

573425,63;4192484,61

659,0

9 – Rio de Moinhos (localidade)

569351,38;4194635,44

4342,3

COORDENADAS (X,Y )

RECETOR SENSÍVEL
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6.11.2.3 Partículas em suspensão (PM 10)
O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para as PM10 , registados nos 9
recetores sensíveis considerados no estudo, tendo em conta o Cenário Cumulativo, e estabelece
a sua comparação com os respetivos valores limite, LIA e LSA legislados. Os valores apresentados
incluem o valor de fundo de 17,4 g/m3 .
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QUADRO 206 – RESUMO

PM10 E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS
102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO (CENÁRIO CUMULATIVO)

DOS VALORES ESTIMADOS DE

VE ( G/M3)
RECETOR
SENSÍVEL

PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

SEM F2

(1)

COM F2

Diário

25

35

50

26,1

Anual

20

28

40

18,4

Diário

25

35

50

30,3

Anual

20

28

40

19,2

Diário

25

35

50

38,6

Anual

20

28

40

19,3

4–
Instituto
Clínico de
Aljustrel

Diário

25

35

50

47,8

Anual

20

28

40

19,6

5 – Escola
Dr. Manuel
Brito
Camacho

Diário

25

35

50

40,7

Anual

20

28

40

19,4

2 – EB1/JI
da Avenida

3 – Escola
secundária
de Aljustrel
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21,8
34,9
17,9
19,5
23,8
43,2
18,3
20,9
28,0
59,8
18,4
21,3
32,6
78,3
18,5
21,8
29,1
64,0
18,4
21,3

DECRETO-L EI

N.º

N.º DE DIAS EM EXCEDÊNCIA

(2)

LIA

EXC. PERMITIDAS
SEM F2
(1)

1 – EB1/JI
de
Eucaliptos

NO

35

1

-

-

35

12

-

-

35

20

-

-

35

19

-

-

35

23

-

-

LSA

COM F2 (2)
0
22
0
45
5
46
4
57
5
48
-

VL

SEM F2

COM F2

SEM F2

COM F2

(1)

(2)

(1)

(2)

0

-

0

-

3

-

2

-

2

-

0
3
0
9
0
17
0
15
0
14
-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-
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0
0
0
0
0
5
0
3
0
5
-

VE ( G/M3)
RECETOR
SENSÍVEL

PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

SEM F2 (1)

COM F2 (2)

N.º DE DIAS EM EXCEDÊNCIA
LIA

EXC. PERMITIDAS
SEM F2
(1)

6 – Centro
de Saúde
Aljustrel

7 – EB1/JI
de Rio de
Moinhos

8–
Aljustrel
(localidade)

9 – Rio de
Moinhos
(localidade)

Diário

25

35

50

39,0

Anual

20

28

40

19,4

Diário

25

35

50

24,4

Anual

20

28

40

17,8

Diário

25

35

50

33,2

Anual

20

28

40

19,2

Diário

25

35

50

37,0

Anual

20

28

40

18,2

28,2
60,5
18,4
21,5
20,9
31,4
17,6
18,3
25,3
49,1
18,3
21,0
22,2
36,6
17,6
18,2

35

22

-

-

35

0

-

-

35

7

-

-

35

1

-

-

LSA

COM F2 (2)
6
45
0
8
1
48
0
7
-

VL

SEM F2

COM F2

SEM F2

COM F2

(1)

(2)

(1)

(2)

3

-

0

-

0

-

0

-

0
18
0
0
0
2
0
1
-

0

-

0

-

0

-

0

-

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.
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0
6
0
0
0
0
0
0
-

Da análise do quadro anterior pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores de concentração estimados de PM10 , em termos diários, promovem o
cumprimento da legislação em vigor, apesar de se registarem valores acima do respetivo
valor limite, nos recetores sensíveis 3 (escola secundária de Aljustrel), 4 (instituto clínico
de Aljustrel), 5 (escola Dr. Manuel Brito Camacho) e 6 (centro de saúde Aljustrel), mas
apenas com a aplicação do fator F2 mais conservativo, e em número inferior ao
permitido (35 dias no ano).

−

Em termos diários, para os recetores sensíveis 2 (EB1/JI da Avenida), 3 (escola
secundária de Aljustrel), 4 (instituto clínico de Aljustrel), 5 (escola Dr. Manuel Brito
Camacho), 6 (centro de saúde Aljustrel) e 8 (localidade de Aljustrel), registam-se
excedências ao LIA, em número superior ao permitido, apenas com a aplicação do fator
F2 mais conservativo. Para os recetores 1 (EB1/JI de Eucaliptos), 7 (EB1/JI de Rio de
Moinhos) e 9 (localidade de Rio de Moinhos) não se registam excedências ao LIA, em
número superior ao permitido, mesmo com a aplicação do fator F2 mais conservativo
aos resultados.

−

Em termos diários, apesar de se registarem ultrapassagens ao LSA, maioritariamente
perante a aplicação do fator F2 mais conservativo, estas ocorrem em número inferior
ao permitido. O recetor 7 (EB1/JI de Rio de Moinhos) não regista ultrapassagens ao LSA,
sem e com a aplicação do fator F2 aos valores estimados.

−

Os valores anuais deste poluente, para todos os recetores sensíveis avaliados, são
inferiores ao respetivo valor limite e LSA.

−

No entanto, em termos anuais, para os recetores 2 (EB1/JI da Avenida), 3 (escola
secundária de Aljustrel), 4 (instituto clínico de Aljustrel), 5 (escola Dr. Manuel Brito
Camacho), 6 (centro de saúde Aljustrel) e 8 (localidade de Aljustrel), registam-se
excedências ao LIA, mas apenas com a aplicação do fator F2 mais conservativo. Para os
recetores 1 (EB1/JI de Eucaliptos), 7 (EB1/JI de Rio de Moinhos) e 9 (localidade de Rio
de Moinhos), mesmo com a aplicação do fator F2 mais conservativo, não se registam
ultrapassagens ao LIA.

6.11.2.4 Partículas em suspensão (PM 2,5)
O Quadro 207 resume os valores máximos estimados para as PM2,5 , registados nos 9 recetores
sensíveis considerados no estudo, para o Cenário Cumulativo, e estabelece a sua comparação
com os respetivos valores limite (VL), limiar inferior de avaliação (LIA) e limiar superior de
avaliação (LSA), legislados. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g/m3 .
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QUADRO 207 – RESUMO

PM2,5 E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS
102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO (CENÁRIO CUMULATIVO)

DOS VALORES ESTIMADOS DE

NO

DECRETO-L EI

N.º

VE ( G/M3)
RECETOR SENSÍVEL

PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

SEM F2 (1)

1 – EB1/JI de Eucaliptos

9,1

2 – EB1/JI da Avenida

9,2

3 – Escola secundária de
Aljustrel

9,2

4 – Instituto Clínico de
Aljustrel

9,3

5 – Escola Dr. Manuel
Brito Camacho

Anual

12

17

25

9,2

6 – Centro de Saúde
Aljustrel

9,2

7 – EB1/JI de Rio de
Moinhos

9,0

8 – Aljustrel (localidade)

9,3

9 – Rio de Moinhos
(localidade)

9,0

COM F2 (2)
9,0
9,2
9,1
9,4
9,1
9,4
9,2
9,7
9,1
9,4
9,1
9,4
9,0
9,1
9,1
9,6
9,0
9,1

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.
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Da análise do quadro anterior pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores anuais do poluente PM2,5 são inferiores aos respetivos VL, LIA e LSA sem e
com a aplicação do fator F2 aos valores estimados, em todos os recetores sensíveis
considerados no estudo.

−

Os valores estimados em cada um dos 9 recetores considerados no estudo são bastante
próximos do valor de fundo determinado para este poluente.

6.11.2.5 Chumbo (Pb)
O Quadro 208 resume os valores máximos estimados para o Pb, registados nos 9 recetores
sensíveis considerados no estudo, e estabelece a sua comparação com os respetivos valores
limite, LIA e LSA legislados.
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QUADRO 208 – RESUMO

PB E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS
102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO (CENÁRIO CUMULATIVO)

DOS VALORES ESTIMADOS DE

NO

DECRETO-L EI

N.º

VE ( G/M3)
RECETOR SENSÍVEL

PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

SEM F2 (1)

1 – EB1/JI de Eucaliptos

3,40x10 -5

2 – EB1/JI da Avenida

1,45x10 -4

3 – Escola secundária de
Aljustrel

1,00x10 -4

4 – Instituto Clínico de
Aljustrel

2,58x10 -4

5 – Escola Dr. Manuel
Brito Camacho

Anual

0,25

0,35

0,50

1,40x10 -4

6 – Centro de Saúde
Aljustrel

1,40x10 -4

7 – EB1/JI de Rio de
Moinhos

4,28x10 -6

8 – Aljustrel (localidade)

2,63x10 -4

9 – Rio de Moinhos
(localidade)

4,14x10 -6

COM F2 (2)
1,70x10 -5
6,81x10 -5
7,24x10 -5
2,89x10 -4
5,02x10 -5
2,01x10 -4
1,29x10 -4
5,16x10 -4
7,01x10 -5
2,80x10 -4
6,98x10 -5
2,79x 10 -4
2,14x10 -6
8,56x10 -6
1,31x10 -4
5,25x10 -4
2,07x10 -6
8,29x10 -6

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.
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Da análise do quadro anterior pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores anuais do poluente Pb são inferiores ao respetivo VL, LIA e LSA sem e com a
aplicação do fator F2 aos valores estimados, em todos os recetores sensíveis
considerados no estudo.

−

Ressalva-se, novamente, que os resultados estimados são apenas representativos das
emissões provenientes do tráfego rodoviário (externo e ALMINA), uma vez que, para as
atividades mineiras desenvolvidas na ALMINA, não existem fatores de emissão
publicados em documentos de referência.

−

Caso se avaliassem outros metais, os resultados obtidos seriam idênticos aos obtidos
para o Pb, uma vez que o tráfego rodoviário (externo e ALMINA) corresponde à única
fonte a contribuir para os níveis de concentração dos metais.

6.11.2.6 CENÁRIO ALMINA – Domínio de simulação
6.11.2.6.1

Partículas em suspensão (PM 10)

Nas figuras seguintes apresentam-se os mapas de distribuição de valores máximos das médias
diárias e médios anuais de PM10 , respetivamente, representativos do Cenário ALMINA.
Nos referidos mapas apresentam-se também as áreas do domínio, assinaladas a vermelho, com
valores limite superiores aos estipulados na legislação (em termos diários, o número máximo de
excedências permitidas é de 35 dias no ano).
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual, estipulados no DecretoLei n.º 102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 50 µg∙m-3 e 40 µg∙m-3,
respetivamente.
Apresenta igualmente os valores estipulados no documento legal referido anteriormente, em
termos diários e anuais, para o limiar inferior de avaliação (LIA), 25 µg∙m -3 e 20 µg∙m-3,
respetivamente, e limiar superior de avaliação (LSA), 35 µg∙m -3 e 28 µg∙m-3 , respetivamente. Os
valores apresentados incluem o valor de fundo de 17,4 g∙m-3 .
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LIA = 25 µg∙m -3; LSA = 35 µg∙m -3; VL = 50 µg∙m -3

FIGURA 191 – CAMPO ESTIMADO DAS CONCENTRA Ç ÕES MÁXIMAS DAS MÉDIAS DIÁRIAS
(µG/M 3 ) VERIFICADAS NO DOMÍNIO EM ANÁLISE (CENÁRIO ALMINA)
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LIA = 20 µg∙m -3; LSA = 28 µg∙m -3; VL = 40 µg∙m -3

FIGURA 192 – CAMPO

ESTIMADO DAS CONCENTRA Ç ÕES MÉDIAS ANUAIS DE

VERIFICADAS NO DOMÍNIO EM ANÁLISE

PM10 (µG/M3 )

(CENÁRIO ALMINA)

De acordo com estas figuras pode-se concluir:
−

−

O mapa de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 mostra que, no
domínio em estudo, tendo em consideração o Cenário ALMINA, são registadas
concentrações diárias acima do valor limite (50 µg∙m -3 ), decorrentes das atividades
mineiras desenvolvidas, estando assinaladas a vermelho as áreas onde foram registadas
as concentrações acima do valor limite em número superior ao permitido (35 dias no
ano). Como se observa pela respetiva figura, estas áreas são registadas dentro e nas
imediações dos limites da área industrial da Lavaria, sem que ocorra a afetação nos
recetores sensíveis identificados. Verifica-se também que uma parte significativa do
domínio em estudo se encontra acima do LSA (35 µg∙m -3 ).
Relativamente aos valores anuais obtidos, continuam a registar-se valores superiores ao
valor limite estipulado na legislação (40 µg∙m-3 ), confinados à área industrial da Lavaria
da ALMINA, apesar de ser evidente a redução em termos de áreas afetadas. Em termos
anuais, a área com níveis superiores ao LSA (28 µg∙m -3 ), com uma extensão máxima de
400 m em redor da zona de armazenamento e processamento do material é inferior à
obtida em termos diários.
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A Figura 193 e a Figura 194 apresentam, respetivamente, a distribuição da área do domínio pelos intervalos de concentração máxima diária e média
anual de PM10 estimadas pelo modelo. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 17,4 g∙m-3 .

35

0.6%

Valor Fundo - 17,4 µg∙m-3

30

Área (km2)

25

20

15

Valor Limite Diário - 50 µg∙m-3

31.38

22.51

Área cumprimento legal

Área cumprimento legal

Área incumprimento legal (>
35 dias no ano)

Área incumprimento legal
(> 35 dias no ano)

Valor Limite Diário
PM10 = 50 µg∙m -3

10

99.4%

6.64
5

2.88
0.00

0.24 0.29

0.00 0.06

100-200

200-269

0
0-17

17-25

25-35

35-50

50-100

Intervalo de concentração PM10 (µg∙m-3)

FIGURA 193 – DISTRIBUIÇ Ã O

DA ÁREA ABRANGIDA PELAS CONCENTRAÇ ÕES MÁXIMAS DIÁRIAS ESTIMADAS PARA AS
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65

Valor Limite Anual - 40 µg∙m-3

61.47

Valor Fundo - 17,4 µg∙m-3

55

Área (km2)

45
35
25

0.1%
Área cumprimento legal

Área incumprimento
legal

Área cumprimento legal
Área incumprimento
legal

15
5
-5

2.06

0.00
0-17

17-20

20-28

0.41
28-40

0.06

0.06

99.9%

Valor Limite Anual
PM10 = 40 µg∙m-3

40-82

Intervalo de concentração PM10 (µg∙m-3)

FIGURA 194 – DISTRIBUIÇ Ã O

DA ÁREA ABRANGIDA PELAS CONCENTRAÇ ÕES MÉDIAS ANUAIS ESTIMADAS PARA AS
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De acordo com as duas figuras anteriores, verifica-se, para o Cenário ALMINA, que:
−

Em termos diários, a área em cumprimento legal ao valor limite diário corresponde à
maior percentagem do domínio em estudo (99,4%). Por outro lado, a área com valores
estimados acima do valor limite diário, em número superior ao permitido, é residual, na
ordem dos 0,6% do domínio em estudo.

−

Em termos anuais, a área do domínio que regista valores superiores ao valor limite anual
(40 µg∙m-3 ) corresponde a uma percentagem mínima de 0,1%. Os valores estimados
apresentam-se maioritariamente na gama de 17 a 20 µg∙m-3 .
O Quadro 209 resume os valores máximos estimados para as PM10 e estabelece a sua
comparação com os respetivos valores limite, LIA e LSA legislados. Os valores apresentados
incluem o valor de fundo de 17,4 g/m3 .
Q UADRO 209 – RESUMO DOS VALORES ESTIMADOS DE PM10 E COMPARAÇÃO
VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS NO DECRETO-L EI N.º 102/2010, NA
(CENÁRIO ALMINA)

PERÍODO

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

Diário

25

35

50

266,9

Anual

20

28

40

79,7

Legenda

AO PERMITIDO

EXC.
SEM
F2 (1)

COM F2

516,4
48,6
142,0

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação

LIA

PERMITIDAS
SEM
F2 (1)

(2)

142,1

SUA ATUAL REDAÇÃO

Á REA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR

VE ( G/M3)
LIA

COM OS RESPETIV OS

35

2,17

-

2,53

LSA

COM F2
(2)

1,06
8,46
1,12
8,17

SEM
F2 (1)
1,06

0,47

VL
COM
F2 (2)
0,29
2,41
0,06
1,12

SEM
F2 (1)
0,35

0,06

VL – Valor Limite

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Em suma, para o Cenário ALMINA, pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores máximos diários de PM10 estimados ultrapassam o valor limite, sem e com
aplicação do fator F2 aos resultados, em número superior ao permitido na legislação (35
dias no ano).

−

Sem a aplicação do fator F2, a área com concentrações estimadas acima do valor limite
diário, em número superior ao permitido, relacionada com as atividades mineiras
desenvolvidas no perímetro industrial da Lavaria, é de apenas 0,35 km 2 (0,55% do
domínio com afetação de 6 pontos da grelha de simulação). Com a aplicação do fator F2
mais permissivo (F2M) e mais conservativo (F2D), estas áreas continuam a ser pouco
significativas, na ordem dos 0,12 km2 (0,18% do domínio com afetação de 2 pontos da
grelha de simulação) e dos 1,06 km2 (1,65% do domínio com afetação de 18 pontos da
grelha de simulação), respetivamente.

−

A maioria do domínio em estudo encontra-se em cumprimento legal ao valor limite
diário, estimando-se uma pequena área com excedências em número superior ao
permitido, sem e com a aplicação do fator F2, confinada ao interior e envolvente

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 521 de 620
Junho 2020

COM
F2 (2)
0,12
1,06
0,06
0,41

próxima da instalação (zona de manuseamento e processamento do material), sem
promover a afetação de recetores sensíveis.
−

−
−

−

Em termos anuais, verifica-se igualmente a ultrapassagem do valor limite, sem e com
aplicação do fator F2 aos resultados. Sem e com a aplicação do fator F2 mais permissivo
e mais conservativo verifica-se, respetivamente, uma área em excedência de 0,06 km2
(0,09% do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação), 0,06 km 2 (0,09%
do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação) e 0,41 km2 (0,64% do
domínio com afetação de 7 pontos da grelha de simulação).
Tal como verificado em termos diários, em termos anuais também não ocorre a afetação
de recetores sensíveis com níveis de concentração superiores ao valor limite anual.
Ao nível do LIA, em termos diários, ocorre a respetiva ultrapassagem, em número
superior ao permitido, sem e com a aplicação do fator F2 mais permissivo e mais
conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 2,17 km2 (3,40% do domínio com
afetação de 37 pontos da grelha de simulação), 1,06 km2 (1,65% do domínio com
afetação de 18 pontos da grelha de simulação) e de 8,46 km 2 (13,22% do domínio com
afetação de 144 pontos da grelha de simulação), respetivamente. Em termos anuais
verifica-se igualmente a ultrapassagem do LIA, sem e com a aplicação do fator F2 mais
permissivo e mais conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 2,53 km2
(3,95% do domínio com afetação de 43 pontos da grelha de simulação), 1,12 km 2 (1,74%
do domínio com afetação de 19 pontos da grelha de simulação) e de 8,17 km2 (12,76%
do domínio com afetação de 139 pontos da grelha de simulação), respetivamente. Tanto
em termos diários (em número superior ao permitido), como em termos anuais, a zona
com valores acima do LIA está maioritariamente confinada à zona das instalações da
ALMINA, e apenas perante a aplicação do fator mais conservativo é que se verifica a
afetação de alguns recetores sensíveis existentes na Vila de Aljustrel (escolas (recetores
sensíveis 2, 3 e 5), instituto clínico e centro de saúde (recetores sensíveis 4 e 6) e centro
da Vila (recetor sensível 8)).
Ao nível do LSA, em termos diários, verifica-se a ultrapassagem do mesmo, em número
superior ao permitido, sem e com a aplicação do fator F2 mais permissivo e mais
conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 1,06 km2 (1,65% do domínio com
afetação de 18 pontos da grelha de simulação), 0,29 km 2 (0,46% do domínio com
afetação de 5 pontos da grelha de simulação) e de 2,41 km 2 (3,76% do domínio com
afetação de 41 pontos da grelha de simulação), respetivamente. Em termos anuais
verifica-se igualmente a ultrapassagem do LSA, sem e com a aplicação do fator F2 mais
permissivo e mais conservativo, obtendo-se uma área em excedência de 0,47 km2
(0,73% do domínio com afetação de 8 pontos da grelha de simulação), 0,06 km2 (0,09%
do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação) e de 1,12 km 2 (1,74% do
domínio com afetação de 19 pontos da grelha de simulação), respetivamente. Tanto em
termos diários (em número superior ao permitido), como em termos anuais, a zona com
valores acima do LSA está confinada ao interior e envolvente próxima, não ocorrendo a
afetação de recetores sensíveis.

6.11.2.6.2

Partículas em suspensão (PM 2,5)

A Figura 195 apresenta o mapa de distribuição de valores anuais de PM2,5 , para o Cenário
ALMINA.
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A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite anual estipulado no Decreto-Lei n.º
102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 25 µg∙m-3 . Apresenta igualmente os valores
estipulados no documento legal referido anteriormente, em termos anuais, para o limiar inferior
de avaliação (LIA), 12 µg∙m-3 , e limiar superior de avaliação (LSA), 17 µg∙m-3 , respetivamente. Os
valores apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g∙m-3 .

LIA = 12 µg∙m -3; LSA = 17 µg∙m -3; VL = 25 µg∙m -3

FIGURA 195 – CAMPO

ESTIMADO DAS CONCENTRA Ç ÕES MÉDIAS ANUAIS DE

VERIFICADAS NO DOMÍNIO EM ANÁLISE

PM2,5 (µG/M3 )

(CENÁRIO ALMINA)

De acordo com estas figuras, representativas do Cenário ALMINA, pode-se concluir:
−

−

O mapa de distribuição das concentrações médias anuais de PM2,5 mostra que, no
domínio em estudo, são registadas concentrações reduzidas, inferiores ao respetivo
valor limite (25 µg∙m-3 ) e LSA (17 µg∙m-3 ). As concentrações mais elevadas são obtidas
na área industrial da Lavaria.
Verifica-se que apenas que uma pequena área do domínio se encontra acima do LIA (12
µg∙m-3 ), confinada à área industrial da ALMINA, sem afetação de recetores sensíveis.
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A Figura 196 apresenta a distribuição da área do domínio pelos intervalos de concentração média anual de PM2,5 estimadas pelo modelo. Os valores
apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g∙m-3 .
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De acordo com a figura anterior, verifica-se que a área do domínio em estudo regista valores
bastante inferiores ao valor limite anual (25 µg∙m -3 ) e que os valores estimados se encontram
maioritariamente na gama de 5 a 10 µg∙m-3 .
O Quadro 210 resume os valores máximos estimados para as PM2,5 e estabelece a sua
comparação com o respetivo valor limite (VL), limiar inferior de avaliação (LIA) e limiar superior
de avaliação (LSA) legislados. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g∙m-3 .
Q UADRO 210 – RESUMO DOS VALORES ESTIMADOS DE PM2,5 E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS
VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS NO DECRETO-L EI N.º 102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO
(CENÁRIO ALMINA)
Á REA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR

VE ( G/M3)
PERÍODO

Anual

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

12
Legenda

17

AO PERMITIDO

EXC.
SEM
F2 (1)

25

12,8

COM F2

SEM
F2 (1)

(2)

10,9
16,5

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação

LIA

PERMITIDAS

-

0,06

LSA

COM F2
(2)

0
0,12

SEM
F2 (1)
0

VL
COM
F2 (2)
0
0

SEM
F2 (1)
0

VL – Valor Limite

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

De acordo com a informação apresentada no quadro anterior, verifica-se, em todo o domínio
em estudo, que ocorre o cumprimento do valor limite anual, sem e com a aplicação do fator F2
aos resultados.
Verifica-se também que os valores estimados são inferiores ao LSA, sem e com a aplicação do
fator F2 aos resultados.
Por fim, verifica-se a ultrapassagem do LIA, sem e com a aplicação do fator F2 mais conservativo,
em 0,06 km2 do domínio (0,09% do domínio com afetação de 1 ponto da grelha de simulação) e
0,12 km2 (0,18% do domínio com afetação de 2 pontos da grelha de simulação), respetivamente.
A área com valores superiores ao LIA está confinada à área industrial da ALMINA, sem promover
a afetação de recetores sensíveis.

6.11.2.6.3

Chumbo (Pb)

A Figura 197 apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias anuais de
chumbo (Pb), para o Cenário ALMINA.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite anual estipulado no Decreto-Lei nº
102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 0,5 µg∙m -3 . Apresenta igualmente os valores
estipulados no documento legal referido anteriormente, em termos anuais, para o limiar inferior
de avaliação (LIA) e limiar superior de avaliação (LSA), 0,25 µg∙m -3 e 0,35 µg∙m-3, respetivamente.
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COM
F2 (2)
0
0

LIA = 0,25 µg∙m -3; LSA = 0,35 µg∙m -3; VL = 0,5 µg∙m-3

FIGURA 197 – CAMPO

ESTIMADO DAS CONCENTRA Ç ÕES MÉDIAS ANUAIS DE
NO DOMÍNIO EM ANÁLISE

PB (µG/M 3 )

VERIFICADAS

(CENÁRIO ALMINA)

De acordo com esta figura, representativa do Cenário ALMINA, pode-se concluir o seguinte:
−

−
−

O mapa de distribuição das concentrações médias anuais de chumbo demonstra
que os valores estimados são bastante inferiores ao respetivo valor limite, em todo
o domínio. Ressalva-se que a única fonte emissora a contribuir para as
concentrações de chumbo em ar ambiente corresponde ao tráfego rodoviário
gerado pela ALMINA (não existem fatores de emissão para o Pb, em documentos de
referência, para o cálculo das emissões associadas à ALMINA).
Os valores estimados, em todo o domínio em estudo, encontram-se abaixo do LIA e
do LSA.
Pressupõem-se também que os resultados obtidos seriam idênticos, caso se
avaliassem outros metais, uma vez que o tráfego rodoviário corresponde à única
fonte a contribuir para os níveis de concentração dos metais.
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A Figura 198 apresenta a distribuição da área do domínio pelos intervalos de concentração média anual de Pb estimadas pelo modelo.
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Em termos anuais, a figura anterior mostra que toda a área do domínio regista valores inferiores
ao valor limite anual (0,5 µg∙m-3 ), na gama de 1,0x10-9 a 7,0x10-6 µg∙m-3 , devido à influência
exclusiva do tráfego rodoviário da ALMINA.
Caso se avaliassem outros metais, os resultados obtidos seriam idênticos aos obtidos para o Pb,
uma vez que o tráfego rodoviário corresponde à única fonte a contribuir para os níveis de
concentração dos metais.
O Quadro 211 resume os valores máximos estimados para o Pb e estabelece a sua comparação
com os respetivos valores limite, LIA e LSA legislados.
Q UADRO 211 – RESUMO DOS VALORES ESTIMADOS DE PB E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS
LIA E LSA, LEGISLADOS NO DECRETO-L EI N.º 102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO
(CENÁRIO ALMINA)

VALORES LIMITE,

Á REA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM N.º

VE ( G/M3)
PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

Anual

0,25

0,35

0,50

LIA

PERMITIDAS
SEM F2

(1)

4,00x10 -6

COM F2

(2)

2,00x10 -6
8,01x10 -6

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
(1)

SUPERIOR AO PERMITIDO

EXC.
SEM
F2 (1)
-

0

LSA

COM
F2 (2)
0
0

SEM
F2 (1)
0

VL
COM
F2 (2)

SEM
F2 (1)

0
0

0

VL – Valor Limite

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições

reais
(2)

Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores

estimados

Do quadro acima pode-se concluir o seguinte:
−

−
−

Os resultados estimados são representativos das emissões provenientes
exclusivamente do tráfego rodoviário da ALMINA, uma vez que, para as atividades
mineiras desenvolvidas na instalação, não existem fatores de emissão publicados em
documentos de referência.
Não se verificam ultrapassagens ao valor limite, LIA e LSA legislados, com e sem
aplicação do fator F2, em termos dos valores médios anuais estimados de chumbo.
Caso se avaliassem outros metais, os resultados obtidos seriam idênticos aos obtidos
para o Pb, uma vez que o tráfego rodoviário corresponde à única fonte a contribuir para
os níveis de concentração dos metais.

6.11.2.7 CENÁRIO ALMINA – Recetores sensíveis
A Figura 199 apresenta a grelha de recetores aplicada para avaliação das concentrações de
poluentes ao nível do solo e a respetiva localização dos recetores sensíveis considerados no
estudo, para os quais se apresentam de seguida os resultados das concentrações estimadas para
o Cenário Cumulativo.
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COM
F2 (2)
0
0

FIGURA 199 – GRELHA

DE RECETORES DA ÁREA DE ESTUDO E RECETORES SENSÍVEIS

No Quadro 212 apresentam as características dos recetores sensíveis considerados no estudo.
Q UADRO 212 – CARACTERÍSTICA S

DOS RECETORES SENSÍVEIS

(DATUM WGS – FUSO 29)

DISTÂNCIA L OCAL ESTUDO
(m)

1 – EB1/JI de Eucaliptos

573272,27;4191941,28

289,7

2 – EB1/JI da Avenida

573593,36;4192591,12

858,3

3 – Escola secundária de Aljustrel

573998,99;4192935,05

1291,9

4 – Instituto Clínico de Aljustrel

573843,47;4192788,78

1171,9

5 – Escola Dr. Manuel Brito Camacho

573795,31;4192981,60

1281,2

6 – Centro de Saúde Aljustrel

573893,16;4192939,95

1319,7

7 – EB1/JI de Rio de Moinhos

569583,92;4194673,02

4493,3

8 – Aljustrel (localidade)

573425,63;4192484,61

659,0

9 – Rio de Moinhos (localidade)

569351,38;4194635,44

4342,3

COORDENADAS (X,Y )

RECETOR SENSÍVEL
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6.11.2.8 Partículas em suspensão (PM 10)
O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para as PM10 , registados nos 9
recetores sensíveis considerados no estudo, tendo em conta o Cenário ALMINA, e estabelece a
sua comparação com os respetivos valores limite, LIA e LSA legislados. Os valores apresentados
incluem o valor de fundo de 17,4 g/m3 .
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QUADRO 213 – RESUMO

PM10 E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS
102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO (CENÁRIO ALMINA)

DOS VALORES ESTIMADOS DE

VE ( G/M3)
RECETOR
SENSÍVEL

PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

SEM F2

(1)

COM F2

Diário

25

35

50

26,0

Anual

20

28

40

18,4

Diário

25

35

50

30,2

Anual

20

28

40

19,0

Diário

25

35

50

38,5

Anual

20

28

40

19,2

4–
Instituto
Clínico de
Aljustrel

Diário

25

35

50

47,5

Anual

20

28

40

19,3

5 – Escola
Dr. Manuel
Brito
Camacho

Diário

25

35

50

40,1

Anual

20

28

40

19,2

2 – EB1/JI
da Avenida

3 – Escola
secundária
de Aljustrel
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21,7
34,6
17,9
19,3
23,8
42,9
18,2
20,7
27,9
59,5
18,3
21,1
32,4
77,6
18,4
21,3
28,8
62,8
18,3
21,0

DECRETO-L EI

N.º

N.º DE DIAS EM EXCEDÊNCIA

(2)

LIA

EXC. PERMITIDAS
SEM F2
(1)

1 – EB1/JI
de
Eucaliptos

NO

35

1

-

-

35

12

-

-

35

20

-

-

35

19

-

-

35

22

-

-

LSA

COM F2 (2)
0
22
0
45
5
46
4
56
5
48
-

VL

SEM F2

COM F2

SEM F2

COM F2

(1)

(2)

(1)

(2)

0

-

0

-

3

-

2

-

2

-

0
0
0
9
0
17
0
15
0
14
-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0
0
0
0
0
5
0
3
0
5
-
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VE ( G/M3)
RECETOR
SENSÍVEL

PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

SEM F2 (1)

COM F2 (2)

N.º DE DIAS EM EXCEDÊNCIA
LIA

EXC. PERMITIDAS
SEM F2
(1)

6 – Centro
de Saúde
Aljustrel

7 – EB1/JI
de Rio de
Moinhos

8–
Aljustrel
(localidade)

9 – Rio de
Moinhos
(localidade)

Diário

25

35

50

38,6

Anual

20

28

40

19,3

Diário

25

35

50

24,4

Anual

20

28

40

17,8

Diário

25

35

50

32,8

Anual

20

28

40

19,0

Diário

25

35

50

26,9

Anual

20

28

40

17,8

28,0
59,8
18,3
21,2
20,9
31,3
17,6
18,2
25,1
48,2
18,2
20,5
22,2
36,4
17,6
18,2

35

21

-

-

35

0

-

-

35

7

-

-

35

1

-

-

LSA

COM F2 (2)
6
45
0
8
1
48
0
6
-

VL

SEM F2

COM F2

SEM F2

COM F2

(1)

(2)

(1)

(2)

3

-

0

-

0

-

0

-

0
18
0
0
0
2
0
1
-

0

-

0

-

0

-

0

-

0
6
0
0
0
0
0
0
-

VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.
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Da análise do quadro anterior pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores de concentração estimados de PM10 , em termos diários, promovem o
cumprimento da legislação em vigor, apesar de se registarem valores acima do respetivo
valor limite, nos recetores sensíveis 3 (escola secundária de Aljustrel), 4 (instituto clínico
de Aljustrel), 5 (escola Dr. Manuel Brito Camacho) e 6 (centro de saúde Aljustrel), mas
apenas com a aplicação do fator F2 mais conservativo, e em número inferior ao
permitido (35 dias no ano).

−

Em termos diários, para os recetores sensíveis 2 (EB1/JI da Avenida), 3 (escola
secundária de Aljustrel), 4 (instituto clínico de Aljustrel), 5 (escola Dr. Manuel Brito
Camacho), 6 (centro de saúde Aljustrel) e 8 (localidade de Aljustrel), registam-se
excedências ao LIA, em número superior ao permitido, mas apenas com a aplicação do
fator F2 mais conservativo. Para os recetores 1 (EB1/JI de Eucaliptos), 7 (EB1/JI de Rio
de Moinhos) e 9 (localidade de Rio de Moinhos) não se registam excedências ao LIA, em
número superior ao permitido, mesmo com a aplicação do fator F2 mais conservativo
aos resultados.

−

Em termos diários, apesar de se registarem ultrapassagens ao LSA, maioritariamente
perante a aplicação do fator F2 mais conservativo, estas ocorrem em número inferior
ao permitido. Os recetores 1 (EB1/JI de Eucaliptos) e 7 (EB1/JI de Rio de Moinhos) não
registam ultrapassagens ao LSA, sem e com a aplicação do fator F2 aos valores
estimados.

−

Os valores anuais deste poluente, para todos os recetores sensíveis avaliados, são
inferiores ao respetivo valor limite e LSA.

−

No entanto, em termos anuais, para os recetores 2 (EB1/JI da Avenida), 3 (escola
secundária de Aljustrel), 4 (instituto clínico de Aljustrel), 5 (escola Dr. Manuel Brito
Camacho), 6 (centro de saúde Aljustrel) e 8 (localidade de Aljustrel), registam-se ligeiras
ultrapassagens ao LIA, mas apenas com a aplicação do fator F2 mais conservativo. Os
recetores 1 (EB1/JI de Eucaliptos), 7 (EB1/JI de Rio de Moinhos) e 9 (localidade de Rio
de Moinhos), mesmo com a aplicação do fator F2 mais conservativo, não registam
ultrapassagens ao LIA.

6.11.2.9 Partículas em suspensão (PM 2,5)
O Quadro 214 resume os valores máximos estimados para as PM2,5 , registados nos 9 recetores
sensíveis considerados no estudo, para o Cenário ALMINA, e estabelece a sua comparação com
os respetivos valores limite (VL), limiar inferior de avaliação (LIA) e limiar superior de avaliação
(LSA), legislados. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 9,0 g/m3 .
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QUADRO 214 – RESUMO

PM2,5 E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS
102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO (CENÁRIO ALMINA)

DOS VALORES ESTIMADOS DE

NO

DECRETO-L EI

N.º

VE ( G/M3)
RECETOR SENSÍVEL

PERÍODO

LIA
( G/M3)

LSA
( G/M3)

VL
( G/M3)

SEM F2 (1)

1 – EB1/JI de Eucaliptos

9,0

2 – EB1/JI da Avenida

9,1

3 – Escola secundária de
Aljustrel
4 – Instituto Clínico de
Aljustrel
5 – Escola Dr. Manuel
Brito Camacho
6 – Centro de Saúde
Aljustrel
7 – EB1/JI de Rio de
Moinhos

9,1
9,1
Anual

12

17

25

8 – Aljustrel (localidade)
9 – Rio de Moinhos
(localidade)
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.
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9,1
9,1
9,0
9,1
9,0

COM F2 (2)
9,0
9,1
9,0
9,1
9,0
9,2
9,0
9,2
9,0
9,2
9,0
9,2
9,0
9,0
9,0
9,1
9,0
9,0
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Da análise do quadro anterior pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores anuais do poluente PM2,5 são inferiores aos respetivos VL, LIA e LSA sem e
com a aplicação do fator F2 aos valores estimados, em todos os recetores sensíveis
considerados no estudo.

−

Os valores estimados em cada um dos 9 recetores considerados no estudo são bastante
próximos do valor de fundo determinado para este poluente, evidenciando a pouca
influência da ALMINA para os valores de PM2,5 em ar ambiente.

6.11.2.10

Chumbo (Pb)

O Quadro 215 resume os valores máximos estimados para o Pb, registados nos 9 recetores
sensíveis considerados no estudo, e estabelece a sua comparação com os respetivos valores
limite, LIA e LSA legislados.
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QUADRO 215 – RESUMO

PB E COMPARAÇÃO COM OS RESPETIV OS VALORES LIMITE, LIA E LSA, LEGISLADOS
102/2010, NA SUA ATUAL REDAÇÃO (CENÁRIO ALMINA)

DOS VALORES ESTIMADOS DE

NO

DECRETO-L EI

N.º

VE ( G/M3)
RECETOR SENSÍVEL

PERÍODO

LIA

LSA

VL

( G/M3)

( G/M3)

( G/M3)

SEM F2 (1)

1 – EB1/JI de Eucaliptos

6,89x10 -7

2 – EB1/JI da Avenida

1,67x10 -6

3 – Escola secundária de
Aljustrel
4 – Instituto Clínico de
Aljustrel
5 – Escola Dr. Manuel
Brito Camacho
6 – Centro de Saúde
Aljustrel
7 – EB1/JI de Rio de
Moinhos

7,92x10 -7
3,45x10 -6
Anual

0,25

0,35

0,50

8,26x10 -7
1,06x10 -7
3,98x10 -6

8 – Aljustrel (localidade)
9 – Rio de Moinhos
(localidade)
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação

1,03x10 -7

3,34x10 -7
1,38x10 -6
8,35x10 -7
3,34x10 -6
3,96x10 -7
1,58x10 -6
1,73x10 -6
6,91x10 -6
3,68x10 -7
1,47x10 -6
4,13x10 -7
1,65x10 -6
5,31x10 -8
2,12x10 -7
1,99x10 -6
7,96x10 -6
5,15x10 -8
2,06x10 -7

VL – Valor Limite

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.

(2)

Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.
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Da análise do quadro anterior pode-se concluir o seguinte:
−

Os valores anuais do poluente Pb são inferiores ao respetivo VL, LIA e LSA sem e com a
aplicação do fator F2 aos valores estimados, em todos os recetores sensíveis considerados
no estudo.

−

Ressalva-se, novamente, que os resultados estimados são apenas representativos das
emissões provenientes do tráfego rodoviário (exclusivo da ALMINA), uma vez que, para as
atividades mineiras desenvolvidas na ALMINA, não existem fatores de emissão publicados
em documentos de referência.

−

Pressupõe-se que, caso se avaliassem outros metais, os resultados obtidos seriam idênticos
aos obtidos para o Pb, uma vez que o tráfego rodoviário (exclusivo da ALMINA) corresponde
à única fonte a contribuir para os níveis de concentração dos metais.

6.11.2.11

Síntese Impactes

De acordo com os resultados obtidos no estudo de dispersão, tanto para o Cenário Cumulativo
como para o Cenário ALMINA, verifica-se que nas áreas de armazenamento e processamento de
minério, i.e., dentro ou na proximidade direta da área industrial da Lavaria, o poluente PM10 , tanto
em termos diários como em termos anuais, encontra-se acima dos limites legais. Ainda assim,
importa salientar, que não ocorre afetação nem do conjunto da Vila de Aljustrel, nem dos recetores
sensíveis avaliados no presente estudo.
Para as PM2,5 e para o chumbo (Pb) verifica-se o cumprimento dos valores limites anuais legislados
em todo o domínio em estudo. Para o Pb, os valores estimados estão apenas associados às emissões
provenientes do tráfego rodoviário (externo e da ALMINA, consoante o cenário em análise), uma
vez que para as atividades mineiras desenvolvidas na ALMINA, não existem fatores de emissão
publicados em documentos de referência. Importa ressalvar que qualquer modelação efetuada
para outros metais, para além do Pb, devido à limitação existente em termos de fatores de emissão
disponíveis para as atividades mineiras, iria ser representativa da contribuição residual do tráfego
rodoviário para os valores de concentração em ar ambiente.
Tendo em consideração que a atividade mineira da ALMINA tem uma elevada influência nos níveis
de concentração estimados, com exceção do Pb, que apenas reflete a influência do tráfego
rodoviário, conforme já mencionado, não se verificam diferenças significativas entre os dois
cenários de emissão avaliados (Cenário Cumulativo e Cenário ALMINA).
Face ao exposto, considera-se que o impacte na qualidade do ar, decorrente das atividades
mineiras e do tráfego rodoviário gerado com a ALMINA, é negativo, direto, certo, local, imediato,
permanente, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo, para os poluentes PM2,5 e Pb
(tendo em consideração a contribuição exclusiva do tráfego rodoviário da ALMINA, uma vez que
não existem fatores de emissão de referência para as atividades mineiras), e significativo, para o
poluente PM10 .
Ressalva-se que a expedição dos concentrados produzidos na ALMINA não promove a
ultrapassagem dos valores limite estipulados na legislação, para proteção da saúde humana, dos
poluentes PM10 , PM2,5 e Pb, estando, desta forma, salvaguardada a proteção da população da Vila
de Aljustrel.
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6.11.3 Fase de desativação
Os impactes que se irão registar nesta fase serão semelhantes aos da fase de construção.

6.12 Ambiente Sonoro
6.12.1 Fase de construção
Na fase de construção os impactes negativos identificados estão fundamentalmente associados a
ações desenvolvidas no âmbito da construção dos projetos a executar.
As atividades geradoras de ruído na fase de construção associadas aos dois projetos,
nomeadamente: alteamento da “BE-BAC” e alteamento da BAI vão desde:
−
−
−

Atividades de construção civil;
Circulação de veículos e máquinas;
Ações de desmatação.

O ruído na fase de construção terá um carácter temporário, uma vez que o ruído oscilará consoante
a realização das diversas etapas da construção e dos meios necessários para a realização das
mesmas e poderá alterar substancialmente no decorrer da obra.
Uma vez que a frente de obra se situa dentro do limite industrial da ALMINA que, por sua vez, se
encontra afastada da população de Aljustrel, atenua o impacte do aumento do nível de ruído
decorrente da fase de construção. No entanto, a movimentação acrescida de veículos nesta fase
no concelho de Aljustrel poderá causar impactes decorrentes do aumento do nível sonoro e g erar
incomodidade para a população, mas que, pela adoção das medidas de minimização propostas, se
consideram pouco significativos.
Assim, preveem-se impactes sobre o ambiente sonoro resultantes da fase de construção certos, de
magnitude reduzida uma vez que não é expectável que o aumento do nível de ruído causado pelos
processos construtivos ou pelo acréscimo ligeiro de veículos na região seja substancialmente
elevado ao do já decorrente da normal atividade mineira, curto prazo, não cumulativos, negativos
e diretos.

6.12.2 Fase de exploração
O aumento da capacidade de tratamento da Lavaria e as alterações estruturais efetuadas no
edificado na zona da Lavaria e Feitais, embora gere um impacte ambiental direto, negativo, de
magnitude reduzida, certo e não cumulativo, considera-se não significativo, uma vez que o
aumento do nível sonoro é praticamente nulo face ao já produzido pela atividade.
O ruído gerado pelo alteamento da BAI é considerado nulo, uma vez que não se prevê um acréscimo
do nível de ruído já existente decorrente desta alteração.
O ruído gerado pela exploração da instalação de resíduos é considerado nulo, não se prevendo um
aumento do nível sonoro do já existente pelo alteamento da “BE-BAC”.
Considerando que não se espera um acréscimo de ruído decorrente das alterações a efetuar não
se esperam igualmente alterações dos valores representados nos mapas de ruído referidos na
situação de referência. É de notar, no entanto, que estes mapas de ruído datam de 2012 e como
tal poderão estar desatualizados face à situação atual.
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Ainda assim, e independentemente dos mapas de ruído referidos e a possibilidade de não se
encontrarem atualizados face à situação atual do Concelho, a caracterização do ruído efetuada
entre final de 2017 e início de 2018 permitiu concluir que a ALMINA cumpre os requisitos sonoros
legais aplicáveis à emissão de ruído para a envolvente, impostos pelo Art.º 13.º do RGR, uma vez
que o seu funcionamento gera níveis sonoros dentro dos valores regulamentares, junto aos
recetores sensíveis mais próximos.

6.12.3 Fase de desativação
A fase de desativação implicará, o término da atividade mineira e não de nenhum projeto
específico. A desativação da exploração implicará diversas atividades, em muito semelhantes à fase
de construção, mas numa dimensão acrescida, passíveis de gerarem um acréscimo do nível sonoro.

6.13 Resíduos
6.13.1 Fase de construção
Os impactes relacionados com a fase de construção no âmbito dos resíduos estão ligados com a
fase de obra dos projetos a executar (alteamento da “BE-BAC” e da BAI). Os resíduos gerados na
fase de obra serão de diversas tipologias.
Uma vez que a ALMINA tem implementado um eficaz sistema de gestão de resíduos e a fase de
obra pressupõe um PGR (Plano de Gestão de Resíduos) que deverá ser implementado, não se
esperando impactes significativos.
Considerando o referido anteriormente, a produção de resíduos durante a fase de construção
gerará um impacte negativo, mas de magnitude reduzida e, portanto, pouco significativo, que
durará exclusivamente durante a fase de obra dos dois projetos supramencionados.

6.13.2 Fase de exploração
O aumento da capacidade de tratamento da Lavaria pressupõe uma maior capacidade de
tratamento de minério, o que implicará uma maior quantidade de rejeitados produzidos. No quadro
25 consta a informação com a caraterização da situação de referência versus situação pretendida,
onde se apresenta a perspetiva dos resíduos produzidos para uma capacidade produtiva de
tratamento de 6000000 ton/ ano.
Durante a fase de exploração não é expectável que os projetos a executar promovam a produção
de um maior volume de resíduos.
É de salientar que o espessamento primário, linha de transferência e central de pasta permitem
juntamente com a instalação de resíduos “BE-BAC” uma melhor gestão de rejeitados provenientes
do tratamento do minério. Sendo a deposição de rejeitados nas câmaras já exploradas uma MTD,
espera-se um impacte positivo pela eliminação de resíduos perigosos resultante da sua inertização.
O aumento da capacidade de deposição na “BE-BAC” que, como referido ao longo do EIA, servirá
como recurso a eventuais paragens e manutenções da central de pasta e para a deposição dos
restantes resíduos perigosos previstos no licenciamento da instalação de resíduos.
É então esperado, através da infraestrutura “Central de pasta”, um impacte de carácter positivo
associado à deposição de resíduos mineiros já inertizados nas câmaras já exploradas certo, de
magnitude crítica, de curto prazo, não cumulativo e direto.
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É de notar ainda que existe o impacte ambiental da manutenção em fase de exploração da BE-BAC.
Os atuais rejeitados, bem como os que serão futuramente depositados durante o resto da fase de
exploração, poderão originar impactes diversos, em caso de condições a manutenção deficitária
desta infraestrutura.
A manutenção das condições da instalação torna-se imprescindível para impedir e/ou minimizar os
impactes que desta decorrem. Atualmente, a instalação de resíduos “BE-BAC” é coberta de água e
é composta por barreiras de impermeabilização (conforme referido no subcapítulo do fator
ambiental da Geologia), de modo a minimizar infiltrações no solo e/ou águas subterrâneas.
Também é de esperar alguma infiltração nos solos e/ou águas subterrâneas, embora se considere
pouco significativa face à impermeabilização da instalação de resíduos e ao controlo que é
efetuado.
Considerando o atrás referido, considera-se o impacte ambiental decorrente da deposição de
rejeitados e sua permanência na instalação de resíduos de carácter provável, negativo, magnitude
moderada, médio prazo, cumulativo e direto. Este impacte é minimizável tanto pela manutenção
dos planos de controlo existentes como pelo projeto da “Central de Pasta”, que visa a minimização
dos rejeitados depositados na instalação de residuos com a utilização destes no enchimento de
câmaras já exploradas.
Assim, um impacte positivo na fase de exploração é o facto de serem reutilizados rejeitados para
enchimento das galerias subterrâneas exploradas, enquadrando-se esta estratégia no conceito de
economia circular e constituindo um impacte positivo, direto, certo, significativo, de magnitude
moderada, local, permanente, irreversível e significativo.

6.13.3 Fase de desativação
Na fase de desativação considera-se que esta será para a atividade mineira no seu geral e não
apenas de projetos específicos. Esta fase irá gerar uma quantidade significativa de resíduos de
diferentes tipologias e necessitará de um plano de gestão adequado às necessidades futuras.
O plano de fecho da empresa aborda a temática dos resíduos, sendo que a gestão dos mesmos
deverá ser efetuada de acordo com este.
A desativação da exploração mineira gerará um impacte certo, negativo, de magnitude crítica
(devido a elevada produção de resíduos), não cumulativo e direto. Considera-se que, se
implementado um adequado plano de gestão de resíduos, os impactes associados à gestão de
resíduos na fase de desativação não serão muito significativos.
No âmbito da BE-BAC, esta deverá continuar a ser alvo de manutenções e monitorizações visando
a sua boa condição. A técnica utilizada para o encerramento desta infraestrutura terá influência no
tipo e magnitude dos impactes ambientais.
O que se encontra previsto para o encerramento da instalação de resíduos “BE-BAC” é o seu
encerramento com cobertura a seco. Os impactes desta técnica, quando comparados com a
manutenção do plano de água, são previsivelmente menores, uma vez que deixará de ser
necessária a constante utilização de recursos hídricos para manter os rejeitados cobertos e as
potenciais infiltrações e espalhamento de rejeitados pela ação das intempéries são também
minimizadas.
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Uma outra opção para o encerramento da BE-BAC é a manutenção do plano de água. Neste caso
manter-se-ão os impactes referidos neste âmbito para a fase de exploração, para além do impacte
associado à utilização dos recursos hídricos, descritor este que como abordado no descritor
“Alterações Climáticas” se verifica crítico na região face aos períodos de seca extrema e previsões
futuras de déficit de recursos hídricos.
Tal como referido no ponto 5.9.7 (Económica Circular), já é possível a utilização de rejeitados para
a sua integração em novos produtos, como é o caso da produção de materiais de construção como
o cimento, cerâmica, vidro e outros. Poderão ainda ser utilizados como fertilizantes agrícolas, para
recuperação de áreas mineiras ou estivagem, construção de estradas, etc.
Assim, considerando o acima referido, a técnica a utilizar no fecho da infraestrutura, a sua
manutenção e controlo e o destino a dar a alguns rejeitados (se for possível, através da sua extração
da barragem e sua integração em novos produtos de outros setores de atividade), terão influência
nos impactes ambientais ad aeternum da instalação de resíduos “BE-BAC”.
O Plano de Fecho deverá contemplar a técnica a utilizar e uma estimativa de rejeitados a retirar
com vista à sua valorização, bem como os impactes ambientais associados à opção da técnica
proposta para encerramento em detrimento de outras não escolhidas (p. ex., Encerramento com
cobertura a seco vs Manutenção do plano de água).
É ainda de salientar que o encerramento com cobertura a seco seco tem outros impactes que
poderão ser considerados de carácter positivo, como a recuperação da área para utilização como
espaço de lazer, algo que não será possível caso se pretende manter o plano de água para cobertura
dos rejeitados, ou outros abordados no presente estudo (como é o caso da “devolução” ao
Barranco do Morgado toda a água que precipite na bacia hidrográfica da instalação de resíduos
“BE-BAC”).
Podemos então considerar que o impacte ambiental ad aeternum da bacia de rejeitados apresenta
um carácter negativo, certo, de magnitude moderada, médio prazo, direto e não cumulativo.

6.14 Risco de Catástrofes
Tendo em conta a globalidade da instalação da ALMINA, os impactes decorrentes das situações de
emergência prendem-se essencialmente com a rutura de tubagens de transporte de águas
contaminadas e rejeitados e com o colapso ou galgamento do paramento e consequente libertação
de águas eu resíduos, tanto para a BE-BAC como para a BAI.
Será utilizada a metodologia usada na Avaliação de Risco Nacional para a quantificação do risco
associado à ocorrência de acidentes graves.

6.14.1 Rutura de tubagens de transporte de águas contaminadas e rejeitados
No que se refere à globalidade da instalação, o maior risco ponderado de acidente é o de rutura de
tubagens de águas contaminadas e rejeitados e consequente contaminação de solos e águas.
Embora se considere um impacte com uma probabilidade superior à ocorrência de colapso ou
galgamento do paramento e libertação de águas e lamas contaminadas, não é expectável que tal
cenário cause impactes significativos, não se admitindo ser uma situação de catástrofe.
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Foi efetuada a mesma abordagem utilizada anteriormente, aplicada a metodologia da ANR, para
apoio à quantificação do risco associado a eventual acidente relacionado com a rutura de tubagens
de águas contaminadas e rejeitados.
Em termos de impactes de eventual acidente por derrame águas contaminadas e rejeitados
considerado:
−

Probabilidade média-baixa: Tendo em conta que periodicamente é verificado o estado das
tubagens e ações de manutenção sempre que considerado pertinente, considera-se que a
probabilidade de ocorrência de derrames é médio-baixo.

−

Gravidade reduzida: Em caso de acidente e derrame de substâncias perigosas considerase que que a gravidade, referente ao risco de catástrofe, é reduzida. Utilizando a matriz de
risco é considerado um grau de risco reduzido.

Apenas em casos em que o derrame atinga terrenos privados e com as consequências associadas
poderão existir impactes relacionados com a saúde humana, diminuição da qualidade da água,
contaminação de terrenos agrícolas) e, ainda assim, consideram-se de magnitude reduzida e pouco
prováveis.
Em caso de derrame considerável de substâncias perigosas o maior impacte prende-se com a
contaminação de solos e do meio hídrico. Consideram-se estes impactes negativos, diretos, não
cumulativos, de magnitude baixa a moderada (dependendo da quantidade derramada) mas
minimizável pelas medidas de prevenção e verificação do estado das tubagens e pela contenção e,
se necessário, reparação em caso de derrame.

6.14.2 Instalação de Resíduos “BE-BAC”
Após o estudo das ondas de inundação, onde se inclui a determinação das alturas de água nas zonas
inundáveis e respetivos tempos de chegada, é possível através da observação dos mapas de
inundação estimar do número de habitações em risco e avaliar os principais danos económicos
provocados pela onda de cheia resultante da rotura da infraestrutura.
No caso da instalação de resíduos BE-BAC afigura-se muito provável que, em situação de acidente
extremo, sejam afetadas as infraestruturas, terrenos agrícolas e habitações que se encontram no
vale a jusante. Prevê-se também que sejam atingidas várias travessias rodoviárias do vale, e
respetivos acessos, em particular a N261 e a N263. No entanto, a probabilidade de ocorrência de
um acidente destas dimensões considera-se baixa.
A estas situações acrescem ainda as elevadas probabilidades de inundação nas zonas baixas das
povoações de Rio de Moinhos e de Monte Grande admite-se ser provável a presença de mais de 25
habitantes na zona de risco potencial.
Quanto à classificação das barragens o RSB aborda a classificação das barragens desde classes I a
III, baseada em critérios associados apenas a riscos potenciais no vale a jusante, nomeadamente na
população eventualmente afetada e na ordem de grandeza dos danos materiais provocados por
um hipotético cenário de acidente mais desfavorável.
Deste modo, considera-se que a instalação de resíduos BE-BAC se enquadra na classe I.
Em termos de impactes de eventual acidente por colapso ou galgamento do paramento e libertação
de águas contaminadas da instalação de resíduos BE-BAC é considerado:
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−

−

Probabilidade baixa: Tendo em conta o histórico (em atividade desde 1973, há cerca de 45
anos, sem ocorrência de situações de catástrofe associada à BE-BAC) e as medidas
implementadas pela ALMINA, considera-se uma probabilidade de acidente que provoque
a libertação de águas e lamas contaminadas com efeitos catastróficos como baixa, isto é,
com um período de retorno superior a 200 anos.
Gravidade Crítica: Em caso de acidente e libertação de águas e lamas contaminadas da BEBAC considera-se que, apesar de baixa probabilidade a ocorrência de vítimas mortais dado
à baixa presença humana no vale a jusante, considerando o plano de resposta abordado e
que este é implementado devidamente, que a gravidade é considerada crítica. Esta
conclusão prende-se com o facto de que a libertação referida causará impactes no/a:
o meio ambiente: caso da contaminação de cursos de água e solos numa extensão
considerável e com efeitos potencialmente duradouros;
o população: retirada de pessoas (embora num número expectável inferior a 50) por,
provavelmente, um período superior a 24 horas e necessidade de recursos
externos para suporte ao pessoal de apoio com alguns danos significativos e
possibilidade de ocorrência de vítimas mortais;
o socioeconomia: um acidente como o galgamento do paramento poderá por em
causa o funcionamento parcial da comunidade afetada com alguns serviços
indisponíveis e materializar-se em perdas financeiras significativas, danificação de
habitações, meios de subsistência danificados ou com restrições de utilização (caso
de terrenos agrícolas ou contaminação de poços de uso privado), infraestruturas
atingidas com consequente indisponibilidade (caso das travessias e respetivos
acessos, em particular a EN261 e a N530), entre outros.

Utilizando a matriz de risco apresentada na situação de referência, apenas para os aspetos referidos
em cima, considera-se um grau de risco elevado.
Como medida de prevenção, de referir que a jusante da instalação de resíduos ”BE-BAC” foi
construída um reservatório de emergência tipo ensecadeira, que se destina a conter eventuais
derrames resultantes de uma situação de emergência.
Importa salientar que os impactes no meio ambiente afetarão também o ecossistema envolvente,
tal como referido nos descritores “Sistemas Ecológicos” e “Saúde Humana”.
É ainda de referir que a contaminação de solos e cursos de água poderão ter efeitos cons ideráveis
na saúde humana, tanto a nível psicológico (pela perda de bens ou retirada do seu local de
habitação) como a nível de qualidade de água ou de alimentos pela contaminação dos cursos de
água e solos utilizados para agricultura.
De uma forma geral considera-se que os impactes associados à libertação de águas e lamas
contaminadas por colapso ou galgamento do paramento da BE-BAC seja de elevada significância.
No entanto, tendo em conta o plano de ação e resposta a eventual situação de emergência, os
programas de instrumentação e medição implementados bem como todas as outras boas práticas
elencadas ao longo do presente EIA permitem concluir que a probabilidade de ocorrência de tal
acontecimento seja muito baixa, além de que o plano de ação e resposta bem definido diminuiria
significativamente a gravidade de tal ocorrência.
Tendo uma abordagem conservadora consideram-se impactes diretos, negativos, improváveis, de
magnitude crítica, de curto prazo, e significativos.
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Consideram-se impactes minimizáveis pelas medidas de prevenção e de controlo implementadas e
pela prontidão na resposta em situação de emergência. De salientar também que o próprio
alteamento da BE-BAC, de modo a colmatar as necessidades de deposição de resíduos da ALMINA,
é já em si uma medida para evitar o galgamento, promovendo uma maior capacidade de retenção
e diminuindo a probabilidade de galgamento em caso de ocorrência de cheia excecional.

6.14.3 Barragem de Água Industrial (BAI)
Em termos de impactes de eventual acidente por colapso ou galgamento do paramento e libertação
de águas da BAI é considerado:
−

−

Probabilidade Baixa: Tendo em conta o histórico (em atividade desde 1973, há cerca de 45
anos, sem ocorrência de situações de catástrofe associada à BAI) e as medidas
implementadas pela ALMINA, considera-se uma probabilidade de acidente que provoque
a libertação de águas da BAI com efeitos catastróficos seja baixa, isto é, com um período
de retorno superior a 200 anos.
Gravidade Moderada: Em caso de acidente e libertação de águas da BE-BAI considera-se
que, considerando o plano de resposta e que este é implementado devidamente, que a
gravidade é considerada moderada. Esta conclusão prende-se com o facto de que a
libertação referida causará impactes no/a:
o meio ambiente: não se prevê impactes com efeitos duradouros no meio ambiente,
uma vez que as águas libertadas não são contaminadas. Apesar disto considera-se
que o alagamento de terrenos poderá causa impactes no funcionamento normal
do meio hídrico e o arraste de contaminantes para jusante, apesar de baixa
significância;
o população: de acordo com o projeto de execução e cenário de emergência
estudado não se prevê a presença de habitantes na zona de risco.
o socioeconomia: em termos de socioeconomia, um acidente como o galgamento do
paramento poderá por em causa a funcionamento parcial da comunidade afetada
com alguns serviços indisponíveis e materializar-se em algumas perdas financeiras
[alagamento de terrenos agrícola, algumas perdas financeiras e disrupção, embora
reduzida, na comunidade pelo impacte nas infraestruturas rodoviárias e a
consequente indisponibilidade temporária das mesmas.

Utilizando a matriz de risco é considerado um grau de risco moderado.
Além dos riscos mencionados existe ainda o risco de colapso ou galgamento do paramento por
efeito dominó de acidente catastrófico no estabelecimento de explosivos próximo à BAI. O risco
identificado pelo Plano de Emergência Externo da ORICA com possibilidade de causar um efeito
dominó é o risco de explosão, que poderá causar sobrepressões devidas a ondas de choque com
repercussões na estrutura da BAI.
Além do supramencionado a ocorrência de explosão poderá causar o colapso do paramento da BAI
e, através da libertação de águas, e materiais projetos aquando da explosão, aumentando
significativamente os impactes gerados nas suas diversas vertentes.
É de salientar que a ORICA e a ALMINA têm representantes na Comissão Municipal de Proteção
Civil (CMPC) e, portanto, cientes do plano de resposta em caso de situação de emergência.
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Além disto, existe uma forte ligação e comunicação entre ambos os estabelecimentos o que
facilitaria a resposta a um acidente destas dimensões e, desta forma, minimizaria os impactes
associados.
Os impactes seriam todos os referidos anteriormente, para o risco de colapso ou galgament o do
paramento e libertação de águas não contaminadas pelo vale a jusante da BAI, e efeitos
cumulativos associados (por arraste de materiais e produtos derramados).

6.15 Saúde Humana
Considerou-se no presente ponto os potenciais impactes na saúde humana do funcionamento da
globalidade do projeto e dos projetos a executar, nomeadamente: alteamento da “BE-BAC” e
alteamento da BAI.

6.15.1 Fase de construção
Durante a fase de construção, associadas aos projetos a executar, as atividades/causas
consideradas relevantes e com potencial impacte na saúde humana são:
−
−
−
−

Escavações e movimentação de solos;
Emissão de poeiras e gases pelo transporte de materiais e tráfego de veículos;
Ruído;
Contaminação de águas e solos.

6.15.1.1 Escavações e movimentação de solos
Quanto às atividades de escavação e movimentação de solos, estas poderão causar impactes nas
funcionalidades básicas do solo e, indiretamente, afetar a saúde humana da população. Apesar
disto, não se esperam impactes na saúde humana decorrentes destas alterações de solo e uso do
solo, uma vez que os projetos em estudo se encontram dentro do limite industrial da ALMINA e em
áreas destinadas ao aproveitamento de recursos geológicos. Esta conclusão é corroborada pelos
resultados apresentados nos descritores relevantes, tais como: qualidade do ar e ruido. São
considerados, nesta vertente, impactes improváveis, magnitude reduzida dada à sua expressão
espacial, médio prazo, não cumulativos, negativos e indiretos.

6.15.1.2 Emissão de poeiras e gases pelo tráfego de veículos
O transporte de materiais e tráfego de veículos acrescido durante a fase de construção causará o
aumento da emissão de gases e poeiras e aumentará a dispersão das mesmas. Nesta vertente são
esperados impactes nos trabalhadores da ALMINA, trabalhadores afetos diretamente à obra e na
envolvente direta.
Os impactes mais significativos associados à fase de construção estão associados ao acréscimo de
emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC), monóxido de
carbono (CO) e partículas.
Quanto aos trabalhadores da ALMINA diretamente afetos à obra salienta-se que o Plano de
Segurança e Saúde (PSS), incluirá as medidas necessárias, nomeadamente o uso de máscaras, para
eliminar/minimizar os impactes na saúde humana.
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Os impactes na Saúde Humana relacionada com a qualidade do ar encontram-se em linha com os
identificados para o fator Qualidade do Ar, para o qual os impactes mais significativos ocorridos
durante a construção do projeto estão associados ao aumento das concentrações de partículas
(PM10 /PM2,5 ) principalmente nas zonas próximas da construção. Estes impactes são minimizados
pela adoção de medidas como a lavagem de rodados antes da saída dos veículos para a via pública,
cobertura dos materiais a transportar, humedecimento por aspersão após realização de trabalhos
que potenciem a dispersão de poluentes, entre outras referidas no ponto 8 do presente estudo.
O acréscimo local das emissões de NOx, SOx, HC, CO, PM 10 e PM2,5 , relacionado com circulação de
viaturas e outras máquinas não rodoviárias, depende do número de equipamentos previstos e do
período de tempo alocado a cada um dos equipamentos.
A circulação dos pesados, de e para a obra, terá́ um impacte geográfico mais extenso, sendo
relevante selecionar os caminhos de circulação que afetem menos população, nomeadamente
utilizando as vias internas.
Deste modo o impacte para a Saúde Humana relacionada com a Qualidade do Ar, durante a fase
de construção, será também mais significativo na envolvente do(s) estaleiro(s) e na envolvente das
vias de acesso, sendo negativo, pouco significativo a significativo, de reduzida magnitude,
temporário, imediato, direto e indireto, local, mas incerto e minimizável.
É ainda de referir que deve ser dada especial atenção à gestão dos fornecimentos de material que
envolvam a deslocação com recurso a veículos que atravessem a via pública de modo a minimizar
os impactes na envolvente próxima.

6.15.1.3 Ruído
As atividades ruidosas provenientes da atividade normal da ALMINA, bem como as que possam
surgir decorrentes dos trabalhos de construção poderão afetar tanto os trabalhadores como a
envolvente direta. Considera-se que, para a envolvente direta, os valores de ruído não assumirão
valores que constituam efeitos significativos tais como perdas auditavas ou surdez.
Quanto aos trabalhadores é de salientar que o PSS bem como o “PS-SST.G13 Exposição ao ruído”,
alertam para a necessidade de utilização dos EPI’s adequados à eliminação/minimização dos
potenciais efeitos adversos dos níveis de ruído.
Considera-se que, apesar das operações ruidosas decorrerem na fase de construção e ocuparem
apenas este espaço de tempo, poderão ocorrer impactes decorrentes do aumento do nível de
ruído, que se traduziram essencialmente em incomodidade para os trabalhadores.
São esperados, nesta vertente, impactes certos, magnitude reduzida (uma vez que será mais
sentido pelos trabalhadores diretamente afetos à obra), curto prazo, não cumulativos, negativos e
diretos. Consideram-se impactes pouco significativos, uma vez que, se implementadas as medidas
de minimização presentes no PSS e no “PS-SST.G13 Exposição ao ruído”, não se esperam impactes
para além irritabilidade, stress e fadiga auditiva durante a fase de obra.
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6.15.1.4 Contaminação de águas e solos
A prevenção da poluição e a proteção e melhoria da qualidade da água assumem uma relevância
elevada nas políticas de desenvolvimento sustentável. O uso da água é suscetível de provocar
alterações na disponibilidade e qualidade hídricas, podendo a poluição das águas, derivada direta
ou indiretamente das atividades humanas, constituir situações de risco para a saúde humana.
São conhecidos efeitos na saúde humana de algumas substâncias e microrganismos veiculados pela
água, dos quais se destacam alguns compostos orgânicos, metais, nitratos, substâncias redutoras
de oxigénio e as bactérias e vírus de origem fecal.
Durante a fase de construção existe o potencial derrame de produtos químicos e contaminação das
águas e solos poderão afetar, de forma indireta, a saúde humana. Apesar disto não se prevê a
ocorrência de contaminação, se adotadas as medidas adequadas de prevenção e contenção.
É de salientar que, para além do PSS, a ALMINA dispõe de medidas preventivas e de atuação em
caso de derrame de produtos químicos. Salienta-se que águas superficias e subterrâneas são
monitorizadas de acordo com o definido na LA. Importa referir que durante o período de julho de
2014 a meados de dezembro de 2019, não ocorreu descarga de efluente tratado para o meio
ambiente.
São considerados, nesta vertente, impactes improváveis, magnitude reduzida, médio prazo, não
cumulativos, negativos e indiretos.

6.15.2 Fase de exploração
Consideraram-se as seguintes atividades com potencial efeito adverso na saúde humana
decorrentes dos projetos em estudo e da normal laboração da ALMINA:
−
−
−
−

Contaminação de águas e solos;
Consumo de água;
Resíduos;
Alteração da qualidade do ar.

6.15.2.1 Contaminação de águas e solos
Tendo em conta a globalidade do projeto, durante a fase de exploração poderá, decorrente de
atividades de manutenção ou danos nas infraestruturas existentes, ocorrer derrame de
produtos/substâncias suscetíveis de contaminar as águas e os solos, contudo existem
implementadas medidas preventivas que diminuem o risco de ocorrência.

Instalação de resíduos “BE-BAC”
Durante a fase de exploração em termos de impactes de eventual acidente por colapso ou
galgamento do paramento e libertação de águas contaminadas da instalação de resíduos BE-BAC
considera-se (conforme referido no descritor Risco de Catástrofes) de probabilidade baixa,
gravidade acentuada, risco moderado, sendo que a contaminação de solos e cursos de água
poderão ter efeitos consideráveis na saúde humana, tanto a nível do foro psicológico (pela perda
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de bens ou retirada do seu local de habitação) como a nível de qualidade de água ou de alimentos
pela contaminação dos cursos de água e solos utilizados para agricultura.
De uma forma geral considera-se que os impactes associados à libertação de águas e lamas
contaminadas por colapso ou galgamento do paramento da instalação de resíduos “BE-BAC” seja
de elevada significância. No entanto, tendo em conta o plano de ação e resposta a eventual situação
de emergência, os programas de instrumentação e medição implementados, bem como todas as
outras boas práticas elencadas ao longo do presente EIA permitem concluir que a probabilidade de
ocorrência de tal acontecimento é muito baixa, além que que o plano de ação e resposta diminuirá
significativamente a gravidade de tal acontecimento.
Tendo uma abordagem conservadora consideram-se impactes diretos, negativos, improváveis, de
magnitude moderada, de curto prazo e significativos. Consideram-se também impactes
minimizáveis pelas medidas de prevenção implementadas e por um adequado plano de resposta
em situação de emergência.
Alteamento da BAI
Durante a fase de exploração não se esperam impactes nesta vertente uma vez que o projeto em
si não apresenta riscos de libertação de substâncias perigosas e tal só acontecerá eventualmente
em atividades de manutenção da BAI.
Tendo em conta os procedimentos e práticas já realizadas pela ALMINA e referidas no presente EIA
e implementadas as medidas de minimização propostas não se esperam impactes significativos
nesta vertente.
Mesmo considerado improvável, o dano das estruturas e derrames associados não causarão
contaminação de águas e solos. Salienta-se que a BAI é uma infraestrutura de armazenamento de
água fresca para utilização na atividade da ALMINA.

6.15.2.2 Consumo de água
Tal como referido na caracterização de referência, as alterações na disponibilidade e qualidade da
água são um fator considerado de elevada importância nos cenários futuros no âmbito da saúde
humana. Importa referir que esta temática tem forte ligação com as alterações climáticas, uma vez
que os cenários futuros apresentados no descritor referido alertam para um aumento de
temperatura e períodos de seca que poderão afetar a disponibilidade e qualidade da água no
futuro.
Tendo em conta a globalidade do projeto, não se prevê quaisquer impactes relacionados com a
disponibilidade e qualidade da água, no entanto a empresa consciente para a problemática da
escassez dos recursos hídricos, procura desenvolver a sua atividade tendo em conta medidas de
racionalização de consumo de água, destacando-se:
−
−
−

Estação de Tratamento de Água da Mina e da Lavaria (ETAML) com duas linhas de
tratamento, uma das quais dedicada ao tratamento de água para reutilização (600 m 3 /h);
Utilização preferencial de água tratada na ETAML no processo da lavaria;
Toda a água pluvial potencialmente contaminada das zonas industriais da Lavaria e Feitais
são encaminhadas para a instalação de resíduos “BE-BAC”, para posterior tratamento e
reutilização;
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−
−

Bombagem a partir da Barragem do Roxo apenas em caso de necessidade imediata para
consumo, evitando perdas por evaporação;
Controlo diário de tubagens, de modo a verificar a sua operacionalidade para minimização
de fugas.

Tal como citado no decorrer do presente EIA a ALMINA efetua o reaproveitamento de cerca de 70%
da água utilizada no processo.

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”
A instalação de resíduos “BE-BAC” tem como principal finalidade a deposição de rejeitados. A
ALMINA por uma questão estratégica e de segurança, pretende com o projeto a executar aumentar
a capacidade de deposição da instalação de resíduos “BE-BAC”.
Embora a área da instalação de resíduos “BE-BAC” sofra um ligeiro aumento, os rejeitados
continuarão a ser depositados de forma subaquática. Assim, são esperados impactes negativos
associados à disponibilidade e qualidade da água.
Importa, no entanto, referir que o espessamento de rejeitados para utilização no enchimento das
câmaras já exploradas no subterrâneo é uma solução preferencial à deposição de rejeitados
efetuada na “BE-BAC” sendo a instalação de resíduos uma alternativa em caso de paragens e
manutenção. Por este motivo, prevê-se que os impactes relacionados com a “BE-BAC” sejam pouco
significativos.

Alteamento da BAI
Tal como referido anteriormente a disponibilidade hídrica da região não se pode considerar
elevada. Tendo em conta o referido neste âmbito e nos anteriores, pelo aumento da área alagada
da BAI para utilização de água pela ALMINA, esperam-se impactes negativos relacionados com a
disponibilidade de água e que podem afetar indiretamente a saúde humana da população de
Aljustrel a médio/longo prazo.

6.15.2.3 Resíduos
Os resíduos constituem um perigo para a saúde humana quando não são geridos de forma
adequada. No descritor “Resíduos” do presente EIA apresenta-se detalhadamente os
procedimentos implementados na empresa, pelo que este ponto pretende efetuar uma abordagem
mais específica na gestão de rejeitados.

Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”
A finalidade da “BE-BAC” é a deposição de resíduos provenientes da atividade mineira. Com o
alteamento desta infraestrutura pretende-se aumentar a capacidade de deposição de rejeitados
promovendo uma melhor gestão dos mesmos.
A central de pasta, apresenta-se como uma solução para a deposição de rejeitados nas câmaras
exploradas, funcionando a “BE-BAC” como uma alternativa em situações de paragem ou
manutenção da central de pasta.
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Tendo em conta o referido anteriormente, esperam-se impactes positivos relacionados com o
alteamento da “BE-BAC” associados à melhor gestão de resíduos provenientes da atividade mineira
e sua deposição adequada.

Alteamento da BAI
Não são esperados quaisquer impactes nesta vertente relacionados com o alteamento da BAI
durante a fase de exploração.

6.15.2.4 Alteração da qualidade do ar
No âmbito deste EIA foi efetuado um estudo com o objetivo de avaliar o impacte na qualidade do
ar local resultante de todas as atividades desenvolvidas à superfície (principalmente Unidade
Lavaria e Britagem de Superfície) e ainda o efeito da Britagem e Extração a partir do subterrâneo,
em todo o complexo industrial da ALMINA, considerando as características de funcionamento
atuais e as futuras condições de exploração da instalação, descrito detalhadamente no descritor
“Qualidade do Ar”.
Para a fase de exploração, neste âmbito, não se fará a diferença entre os projetos a executar (como
foi efetuado nos pontos anteriores), uma vez que a modelação da emissão de poluentes
atmosféricos foi efetuada para o global da atividade do complexo industrial da ALMINA.
Este estudo permitiu a avaliação de impactes ao nível da emissão de partículas, com diâmetro
inferior a 10 μm e a 2,5 μm (PM10 e PM2,5 ), e do chumbo (Pb).
Para a simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos estudados foram considerados dois
cenários:
−

−

Cenário Cumulativo – contempla as emissões associadas ao funcionamento da ALMINA e
às restantes fontes emissoras existentes no domínio em estudo, nomeadamente da
instalação industrial Orica Mining Services Portugal, S.A. e do tráfego rodoviário das
principais vias existentes no domínio (tráfego externo à ALMINA). Importa salientar que,
numa atitude conservativa, o tráfego da ALMINA (projeções de 2020) foi adicionado ao
tráfego externo já verificado nas vias do domínio.
Cenário ALMINA – contempla as emissões associadas ao funcionamento exclusivo da
ALMINA, incluindo as atividades de extração, transporte, manuseamento, transferência e
processamento de material e do tráfego rodoviário da ALMINA nas principais vias de acesso
e vias internas.

Para a Saúde publica só se fará referência ao cenário cumulativo.
No âmbito das PM10 , observou-se que são registadas concentrações diárias acima do valor limite
(50 μg∙m-3 ), derivadas das atividades mineiras desenvolvidas na ALMINA, mas que são registadas
dentro e nas imediações dos limites da área industrial da Lavaria, sem que ocorra a afetação nos
recetores sensíveis considerados no estudo (vide Figura 183).
Em termos de valores anuais obtidos, apesar de se registar valores superiores ao valor limite
estabelecido (40 μg∙ m-3 ) estes são, à semelhança do que ocorre para as concentrações diárias,
confinados à área industrial da Lavaria da ALMINA (vide Figura 183).
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Do estudo efetuado e das figuras referenciadas acima é possível concluir que os valores de
concentração diários superiores ao valor limite e em situação de incumprimento correspondem
apenas a 0,6% do domínio em avaliação. Já em termos anuais, a área do domínio que regista valores
superiores ao valor limite anual (40 μg∙m-3 ) corresponde a uma percentagem de 0,1% do domínio
em avaliação.
É de notar que a área de incumprimento se cinge ao limite industrial da ALMINA, mais precisamente
na zona da Lavaria, não ocorrendo afetação dos recetores sensíveis considerados.
Já no âmbito das PM2,5 , o mapa de distribuição das concentrações médias anuais de PM2,5 (vide
Figura 186) permite verificar que as concentrações registadas são inferiores ao valor limite e LSA,
sendo que as concentrações mais elevadas são, à semelhança do verificado para as PM10,
observadas na zona da Lavaria.
Da Figura 186 podemos também verificar que apenas uma pequena área ultrapassa o LIA (12 μg∙m3 ), área esta confinada ao limite industrial da ALMINA. Estes dados permitem concluir que, no
âmbito das PM2,5 , ocorre o cumprimento do valor limite anual estabelecido legalmente e que não
ocorre afetação dos recetores sensíveis estudados.
Por último, para o Chumbo (Pb), o mapa de distribuição das concentrações médias anuais de
chumbo (vide Figura 188) permite verificar que os valores estimados no estudo efetuado são
inferiores ao valor limite em todo o domínio de estudo, não se registando valores acima do LIA ou
do LSA. O estudo efetuado salienta ainda que caso se avaliassem outros metais, os resultados
obtidos seriam idênticos aos obtidos para o Pb, uma vez que o tráfego rodoviário corresponde à
única fonte a contribuir para os níveis de concentração dos metais.
Em termos dos valores registados/estimados nos recetores sensíveis, para os poluentes
atmosféricos estudados, e decorrentes acima de tudo do tráfego rodoviário, apresenta-se, no
Quadro 216, o resumo das conclusões retiradas para cada um dos poluentes.
QUADRO 216 – RESUMO DAS CONCLUSÕES DO ESTUDO DE DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRIC OS
(PM10 , PM2,5 E PB) NOS RECETORES SENSÍVEIS PARA O CENÁRIO CUMULATIVO
RECETORES SENSÍVEIS EM QUE SE VERIFICA EXCEDÊNCIA DO VALOR LIMITE

POLUENTE
ATMOSFÉRICO

CONCLUSÕES DO ESTUDO

ESTUDADO

EM NÚMERO INFERIOR AO PERMITIDO?

EM NÚMERO SUPERIOR AO
PERMITIDO?

Sim:
Acima do LIA (Apenas com
aplicação do fator F2):
PM10 –
Anuais

Os valores anuais deste poluente,
para todos os recetores sensíveis
avaliados, são inferiores ao
respetivo valor limite e LSA.

- 2 (EB1/JI da Avenida)
- 3 (escola secundária de Aljustrel)

Não

- 4 (instituto clínico de Aljustrel)
- 5 (escola Dr. Manuel Brito
Camacho)
- 6 (centro de saúde Aljustrel)
- 8 (localidade de Aljustrel),

PM10 –
Diários

Os valores de concentração
estimados de PM10, em termos
diários, promovem o
cumprimento da legislação em
vigor
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RECETORES SENSÍVEIS EM QUE SE VERIFICA EXCEDÊNCIA DO VALOR LIMITE

POLUENTE
ATMOSFÉRICO

CONCLUSÕES DO ESTUDO

ESTUDADO

EM NÚMERO INFERIOR AO PERMITIDO?

EM NÚMERO SUPERIOR AO
PERMITIDO?

- 2 (EB1/JI da Avenida),
- 3 (escola
Apesar de se registarem
ultrapassagens ao LSA,
maioritariamente perante a
aplicação do fator F2 mais
conservativo, estas ocorrem em
número inferior ao permitido.

secundária de Aljustrel),
- 4 (instituto clínico de Aljustrel)
- 5 (escola Dr. Manuel Brito
Camacho)
- 6 (centro de saúde Aljustrel)
- 8 (localidade de Aljustrel),
Acima do Valor Limite (Apenas
com aplicação do fator F2):
- 3 (escola secundária de Aljustrel)
- 4 (instituto clínico de Aljustrel),
5 (escola Dr. Manuel Brito
Camacho) e
6 (centro de saúde Aljustrel)

PM2,5 –
Anuais

Os valores anuais do poluente
PM2,5 são inferiores aos
respetivos VL, LIA e LSA sem e
com a aplicação do fator F2 aos
valores estimados, em todos os
recetores sensíveis considerados
no estudo.

Não

Não

Não

Não

Os valores estimados em cada um
dos 9 recetores considerados no
estudo são bastante próximos do
valor de fundo determinado para
este poluente.
Os valores anuais do poluente Pb
são inferiores ao respetivo VL, LIA
e LSA sem e com a aplicação do
fator F2 aos valores estimados,
em todos os recetores sensíveis
considerados no estudo.

Pb – Anuais

Ressalva-se, novamente, que os
resultados estimados são apenas
representativos das emissões
provenientes do tráfego
rodoviário (externo e ALMINA),
uma vez que, para as atividades
mineiras desenvolvidas na
ALMINA, não existem fatores de
emissão publicados em
documentos de referência.
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Síntese
Este facto permite concluir que a atividade da ALMINA tem um impacte na concentração destes
poluentes na área de estudo e envolvente próxima, sendo a atividade com maior impacte na
qualidade do ar da envolvente próxima.
Embora se verifique a ultrapassagem dos limites legais para o PM 10 nas áreas de armazenamento e
processamento de minério não ocorre afetação da Vila de Aljustrel nem dos recetores sensíveis
avaliados no estudo.
O mesmo estudo salienta que a expedição de concentrados produzidos pela ALMINA, i.e., o
transporte rodoviário daqueles, não promove a ultrapassagem dos valores limite estipulados para
a proteção da saúde humana dos poluentes PM 10 , PM2,5 e Pb.
Dos poluentes atmosféricos modelados aquele que regista valores acima do VL, LIA e LSA é o PM 10,
embora em número inferior ao permitido legalmente (35 dias no ano). Para os restantes poluentes
modelados (PM2,5 e Pb) não se registam valores acima dos VL, LIA e LSA.
É de salientar que para o PM 10 as ultrapassagens registadas apenas ocorrem quando aplicado o
fator F2, mais conservativo.
Em termos de efeito para a saúde humana associados às partículas as PM 2,5 representam o maior
risco. Estas partículas finas podem penetrar nos pulmões e algumas podem até entrar na corrente
sanguínea. De acordo com a modelação efetuada não foram registados valores acima do VL, LIA ou
LSA do poluente PM2,5 .
Já para as PM10 , foram registados valores acima do VL, LIA e LSA. Estas partículas, embora menos
preocupantes que as PM2,5 , podem provocar, a curto prazo, irritação dos olhos, nariz, garganta,
dores de cabeça, tosse, entre outros.
No entanto, a inalação de grandes concentrações de PM 10 ou a inalação contínua, ainda que de
baixas concentrações, de PM10 podem provocar efeitos na saúde a médio/longo prazo que vão
desde o aumento da frequência de ataques de asma e bronquite, pressão alta, ataques cardíacos,
derrames ou mesmo aumentar o risco de morte prematura. Estes efeitos terão consequências mais
graves para a população de risco (idosos e população com problemas do foro cardíaco e
respiratório), também mais propícia a sentir os efeitos da emissão de poluentes atmosféricos pela
atividade da ALMINA. As concentrações obtidas na monitorização da CCDR e da ALMINA
demonstram que as concentrações acima do limite são esporádicas, muitas vezes relacionadas com
fenómenos naturais.
Em toxicologia, sinergismo refere-se ao efeito causado aquando da exposição de dois ou mais
poluentes em simultâneo e que podem resultar em efeitos na saúde que são maiores que a soma
dos efeitos individuais. Embora seja previsível que a exposição a diversos poluentes atmosféricos
em simultâneo (PM10 , PM2,5 , Pb, SOx, NOx, entre outros) possa ter impactes nefastos na população
exposta que poderão ser maiores que os efeitos individuais de cada poluente, existem ainda poucos
estudos que comprovem ou confirmem a existência de sinergismo entre poluentes atmosféricos.
Um estudo que efetuou a revisão de 36 trabalhos sobre o sinergismo entre o Ozono e outros
poluentes (Mauderly, Joe & Samet, Jonathan. (2009). Is There Evidence for Synergy Among Air
Pollutants in Causing Health Effects?. Environmental health perspectives. 117. 1-6.
10.1289/ehp.11654.) verificou que 14 destes demonstraram sinergismo, embora efeitos sinérgicos,
aditivos e antagônicos às vezes fossem observados em diferentes resultados ou em momentos
distintos após a exposição.
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Este artigo conclui ainda que embora se confirme a existência de sinergismos entre poluentes as
comparações são limitadas e a maioria envolveu concentrações de exposição muito maiores do que
as típicas. Ainda existem limitações científicas em termos epidemiológicos e estudos que permitam
analisar o sinergismo entre poluentes.
No entanto os dados obtidos com a concentração de poluentes, outros que PM (nomeadamente
NOx), demonstram que a sua concentração é baixa.
É então de esperar um impacte negativo na Saúde Humana associado à emissão de poluentes
atmosféricos e consequente degradação da qualidade do ar, na população que reside na
proximidade do complexo mineiro, de carácter negativo, provável, de magnitude pequena ou
reduzida, de curto a longo prazo, cumulativo, negativo, direto e minimizável. Este impacte
considera-se cumulativo. Tanto os dados das monitorizações efetuadas como da modelação
indicam que as concentrações (nomeadamente de PM 10 e 2,5) nunca atingirão os níveis presentes
em zonas de maior densidade urbana.

6.15.2.5 Alterações no Ruído
Como analisado anteriormente não são previstas modificações significativas no que se refere à
situação atual em relação ao ruído pelo que não são esperados impactes para a saúde pública
durante a fase de exploração.

6.15.2.6 Sumário dos impactes na fase de exploração
Tal como referido na situação de referência, ao comparar os dados demográficos e indicadores de
morbilidade e mortalidade no concelho de Aljustrel verifica-se que estes não apresentam
diferenças assinaláveis quando comparados com os restantes concelhos do Baixo Alentejo. De
facto, analisando tais dados verificamos que as mortes devidas a doenças do aparelho circulatório
e por tumores malignos tem vindo a diminuir.
A degradação da qualidade do ar associada à atividade da ALMINA vê-se como o aspeto de maior
relevância no âmbito da Saúde Humana.
Estudos efetuados, o caso do estudo em 2015 pela CCDR Alentejo, permitiu concluir que os
parâmetros de monitorização obrigatória se encontram abaixo dos valores estabelecidos pela
legislação nacional e comunitária aplicáveis.
Nas conclusões de estudo efetuado pela ARS Alentejo em maio de 2019 é concluído que as taxas
de morbilidade e mortalidade no concelho de Aljustrel não apresentam diferenças significativas
quando comparadas com os restantes concelhos do Baixo Alentejo, não sendo, portanto, de atribuir
uma influência direta da atividade mineira na Saúde Humana da população.
No entanto, e de acordo com o referido anteriormente, a emissão contínua de poluentes
atmosféricos, ainda que em baixas concentrações, e os seus potenciais efeitos sinergéticos são por
certo contribuintes para a degradação da qualidade do ar na envolvente próxima. Esta degradação
da qualidade do ar e a exposição a poluentes atmosféricos de forma continuada é geradora de
impactes negativos na saúde humana da população de Aljustrel, que vão de efeitos de curto prazo
a de médio/longo prazo. No entanto, como referido os dados resultantes da análise da saúde
pública e das doenças com uma ligação epidemiológica direta á emissão de poluentes, demonstram
que a atividade da ALMINA na última década não teve impacte detetável na saúde pública.
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As medidas de controle de emissões difusas na zona da Lavaria (onde as emissões de PM são mais
evidentes conforme demonstra o exercício de modelação) aponta para uma diminuição de impacte
na fase de exploração.
É imprescindível dar cumprimento às medidas de minimização dos impactes referidos neste âmbito
bem como eventualmente implementar outras medidas que se verifiquem necessárias para
diminuir o impacte na saúde humana da população de Aljustrel.

6.15.3 Fase de desativação
Durante a fase de desativação esperam-se as mesmas atividades/causas com potencial impacte na
saúde humana das abordadas para a fase de exploração e algumas adicionais e incertas, uma vez
que a desativação irá, muito provavelmente, ocorrer para todo o complexo industrial e não para
infraestruturas específicas. Uma vez que a desativação do complexo industrial envolve as
atividades/causas com potencial impacte na saúde humana, mas com maior expressão, espera-se
que os impactes, de forma geral tenham uma significância acrescida.
A ALMINA dispõe de um plano de fecho que contempla as medidas a adotar para prevenir e
minimizar os impactes decorrentes do encerramento da atividade em todas as suas vertentes.
Apesar disto, após encerramento do complexo industrial, ocorrerão impactes positivos na vertente
da saúde humana pela diminuição de emissão e dispersão de poluentes atmosféricos, redução da
circulação de veículos associada à atividade, eliminação de ruído proveniente da atividade, entre
outros.

6.16 Alterações Climáticas
O presente ponto pretende efetuar uma reflexão sobre os potenciais impactes do projeto na
globalidade nas alterações climáticas, bem como os potenciais impactes destas alterações sobre a
atividade. Para tal foram considerados os objetivos de mitigação e adaptação às alterações
climáticas e a vulnerabilidade da instalação às mesmas.
As alterações climáticas tornam-se um fator importante a considerar por envolver diversos fatores
ambientais referidos nos diversos descritores avaliados e por depender da magnitude e influência
que o clima poderá ter na globalidade do projeto. O ponto fulcral da avaliação de impactes é o facto
de que esta necessita não só de prever os potenciais impactes futuros, que as alterações climáticas
poderão ter, mas também os impactes do projeto sob os objetivos de mitigação das alterações
climáticas.
Alguns dos benefícios de incluir os impactes que advêm das alterações climáticas são:
−
−
−
−
−

Alinhar com os objetivos da UE e nacionais e com isto promover a mitigação e eficaz
adaptação às alterações climáticas;
Facilitar o cumprimento da legislação e das políticas da UE e nacionais;
Aumentar a reputação da globalidade do projeto;
Facilitar o estudo da vulnerabilidade da instalação face às alterações climáticas e com isto
promover a sua resiliência;
Facilitar a gestão dos potenciais conflitos e potenciais sinergias entre as alterações
climáticas e outros fatores ambientais;
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−

Promover a continuidade dos serviços prestados pelo ecossistema nos diversos fatores
ambientais.

O facto de estas análises serem efetuadas com base em possíveis cenários futuros torna a avaliação
complexa e aumenta a incerteza da mesma. Esta incerteza está fortemente ligada ao facto dos
possíveis efeitos das alterações climáticas e os impactes que daí advêm a longo prazo serem difíceis
de quantificar.
É inegável que as alterações climáticas têm uma ligação direta com a biodiversidade. Estas
interações, de acordo com o Guia “Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into
Environmental Impact Assessment” da European Comission vão desde:
−
−
−
−

A capacidade natural do ambiente em absorver carbono através do solo e das plantas;
Aumentar a resiliência a impactes das alterações climáticas – redução do risco de
inundações, diminuir o risco de erosão, entre outros;
A mudança do clima tem efeitos diretos na biodiversidade pela mudança dos habitats
naturais e das suas funcionalidades;
Entre outros aspetos.

6.16.1 Fase de exploração
Para a avaliação efetuada no presente ponto foi usado como referência o guia “Guidance on
Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment”. Uma vez que
os impactes das alterações climáticas estão relacionados com os diversos fatores ambientais
estudados no presente estudo e que abordam os diversos impactes nas diferentes fases da
globalidade do projeto, considerou-se pertinente abordar os impactes apenas na fase de
exploração uma vez que os impactes que advêm das alterações climáticas presumem um impacte
baseado num futuro expectável. Os aspetos que foram considerados importantes no âmbito das
alterações climáticas diversas vertentes, foram: mitigação, adaptação e impactes na
biodiversidade.

6.16.1.1 Mitigação
A ALMINA consome energia elétrica, gás propano, gasóleo e explosivos. O quadro seguinte efetua
a comparação de produção e consumos entre 2016 e 2019.
Q UADRO 217 – CONSUMOS
M INÉRIO

E PRODUÇÃO DA

ALMINA

EXPLORADO (t)

CONCENTRADO
PRODUZIDO (t)

GASÓLEO
(tep)

GÁS PROPANO
(tep)

ENERGIA ELÉTRICA
(tep)

EXPLOSIVOS
(t)

2016

2.538.806

112.429

2.637

8,80

27.056

2.097

2017

2.723.458

121.661

2.413

4,88

29.370

2.487

2018

2.318.244

225.706

3.226

-

34.647

1.595

2019

2.810.687

253.974

3.068

-

39.019

2.805
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As três categorias adotadas pelo GHG Protocol para identificação das emissões de GEE associadas
às atividades através da sua categorização em emissões diretas ou indiretas, utilizando-se o
conceito de âmbito, são as seguintes:

QUADRO 218 – CATEGORIA S
Â MBITO
Âmbito 1 – Emissões
diretas

Âmbito 2 – Emissões
indiretas

Âmbito 3 – Outras
emissões indiretas

ADOTADAS PELO

GHG PROTOCOL

DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

Emissões diretas de GEE provenientes de
fontes que pertencem ou são controladas
pela organização

Consumo de Combustíveis

Emissões indiretas de GEE provenientes da
energia elétrica adquirida pela organização

Consumo de eletricidade

Gases refrigerantes
Consumo de explosivos

Transporte de mercadorias
Outras emissões indiretas provenientes das
atividades da organização e que ocorrem em
fontes que não pertencem ou não são
controladas por ela. Esta categoria é
opcional.

Distribuição de água
Tratamento da água
Matérias-primas utilizadas
Viagens de negócio
Tratamento de resíduos

A quantidade de concentrado produzido aumentou de 2016 para 2018 em cerca de 50%, tendo a si
associado um aumento do consumo de recursos, visível diretamente no consumo de energia
elétrica.
Embora a atualização das capacidades instaladas da ALMINA não se traduza no aumento de minério
explorado, os projetos em estudo e o eventual aumento do minério explorado incrementará as
necessidades de recursos e consumo energético para o adequado funcionamento da instalação
pelo que se prevê um aumento de emissões de GEE, considerando-se deste modo um impacte
certo, de magnitude moderada, de curto prazo (uma vez que as emissões de GEE são contínuas ao
longo da exploração) não cumulativo, negativo, direto e minimizável através de medidas
operacionais que promovam um decréscimo de consumos de combustíveis e energia elétrica e/ou
pela aquisição/investimentos em energia elétrica através de fontes de energia renováveis [painéis
solares, contratos com fornecedores de energia (certificados de energia verde), entre outros].
A ALMINA, através do Plano de Racionalização do Consumo de Energia 2015-2022 (PREn 20152022), implementa e acompanha medidas que visam a diminuição de consumo de recursos e a
consequente emissão de GEE. Apresentam-se de seguidas algumas das medidas implementadas
que visam a redução de consumos e, consequentemente, a redução de emissões de GEE:
−
−
−
−
−

Diminuição da temperatura de operação dos moinhos;
Diminuição da temperatura de operação dos moinhos de remoagem, ventiladores e
motores de flutuação;
Implementação de reguladores de tensão nos sistemas de iluminação a Vapor de Sódio;
Substituição dos Blowers de Média Tensão;
Restruturação e Arranque dos Sistema de Monitorização dos Consumos Elétricos.
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Além das emissões de GEE provenientes da atividade da ALMINA preveem-se ainda impactes pela
ocupação de espaços que poderão alterar o balanço de sorvedouros de carbono. Os projetos de
alteamento da “BE-BAC” e da BAI, pelas ações de desmatação, decapagem e movimentações de
terras para o processo de construção poderão diminuir a capacidade natural do solo e plantas de
absorver carbono. Este impacte considera-se minimizável pela reposição de valor ecológico
equivalente nos locais da propriedade da ALMINA em que ocorrerem estas ações, tais como o
revestimento vegetal dos paramentos já referido no presente EIA.
Os projetos de execução de ambos os alteamentos preveem a reposição do revestimento vegetal
dos paramentos, minimizando o impacte referido.

FIGURA 200 – VISTA

DE JUSANTE DA

“BE-BAC”

Esperam-se então, nesta vertente, impactes certos, de magnitude reduzida, curto prazo, não
cumulativo, negativo, diretos e minimizáveis. Sendo garantida a reposição vegetal referida
anteriormente, tanto no alteamento da “BE-BAC” como no alteamento da BAI, não se preveem
impactes consideráveis nesta vertente.

6.16.1.2 Capacidade de adaptação
As mudanças nos padrões climatéricos podem afetar significativamente o funcionamento da
empresa. Na região onde se insere a ALMINA prevê-se que o aumento da temperatura seja
acentuado.
O aumento acentuado da temperatura nesta região pode ter efeitos adversos que pode resultar
numa ineficaz termorregulação natural do corpo causando stress térmico que resultará em baixa
produtividade, desidratação, dificuldade na tomada de decisões rápidas, na incapacidade de
permanecer alerta, entre outros.
Os custos energéticos associados à regulação da temperatura podem elevar-se e poderão ocorrer
danos nos materiais por sobreaquecimento.
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Este aumento de temperatura também resultará num agravamento da erosão e numa redução na
disponibilidade de água na região. Esta falta de disponibilidade hídrica, que já se sente no presente
e se acentuará no futuro, levará a custos mais elevados deste recurso tendo um impacte direto no
processo produtivo da ALMINA bem como na disputa deste recurso com outros utilizadores da
região.
O abastecimento de água à instalação tem origem na rede pública, e nas captações AC1 (Captação
superficial na albufeira da Barragem do Roxo) e AC2 (Barragem de Água Industrial (BAI)).
O aumento da temperatura e períodos longos de seca poderão pôr em causa o abastecimento
através das captações, levando à necessidade de um maior abastecimento proveniente da rede
pública levando a maiores custos e a possíveis problemas/disputas com outros utilizadores
derivados da escassez de água.
A ALMINA, tal como já referenciado no presente estudo, consciente desta problemática tem
implementadas algumas medidas de minimização dos consumos de águas, entre as quais a
instalação de contadores de água para registos de consumos, a reutilização de 100% de água no
processo da lavaria e a captação de água da barragem do roxo, apenas quando necessário.
O ozono troposférico é um poluente formado pela reação das substâncias precursoras na presença
de forte radiação solar. É um poluente com forte poder oxidante que acelera a degradação dos
materiais, promove a perda de produtividade da vegetação e o aumento da morbilidade e
mortalidade da população exposta. Sendo um dos GEE, contribui também para o aquecimento da
troposfera.
Além destes riscos diretos, existem ainda os potenciais riscos das alterações climáticas em toda a
cadeia de abastecimento, que poderão levar a interrupções prolongadas no processo produtivo,
bem como a perdas que poderão ter custos elevados. Os impactes na cadeia de abastecimento
podem ser diversos, entre eles:
−
−
−

Interrupção na entrega de matérias-primas;
O aumento do nível do mar em zonas costeiras podem afetar as zonas portuárias;
Temperaturas mais elevadas poderão libertar rotas marítimas até então congeladas, que
poderá levar a maior facilidade de expedição de produto.

Tendo em conta os cenários futuros a exploração mineira poderá ter entraves à realização de novos
projetos. Isto deve-se à legislação cada vez mais apertada em matéria de proteção da
biodiversidade, custos elevados e políticas apertadas associadas a atividades que acentuam as
alterações climáticas.
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes das alterações climáticas para a
ALMINA relacionados com a adaptação.
Q UADRO 219 – SÍNTESE
Aumento da
temperatura
- Stress térmico

DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Menos
disponibilidade de
água

- Danos em materiais por
sobreaquecimento

- Custos mais elevados
pelos recursos naturais
como a água

Maiores
custos
energéticos associado aos
sistemas de climatização

- Disputa pelo recurso
com
outros
utilizadores
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- Danificações/Colapsos na mina
que poderão afetar a exploração
e minério e levar a custos de
reparação
elevados e
a
potenciais riscos para os
trabalhadores

- Mais interrupções no
processo produtivo
- Custos elevados de
reparação de danos e de
produto perdido
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Tendo em conta o referido anteriormente, na vertente da vulnerabilidade da ALMINA às alterações
climáticas, consideram-se impactes prováveis, de magnitude moderada, médio prazo, não
cumulativo, negativo, indiretos, minimizáveis e pouco significativos pela implementação de
medidas de consumo sustentável de água, melhoria de sistema de climatização. Além do referido
anteriormente, os projetos em estudo, pelo aumento das necessidades de consumo de
combustíveis, energia elétrica, recursos hídricos, entre outros, encontram-se desalinhados com a
ENAAC. Posto isto, na vertente da adaptação às alterações climáticas, consideram-se impactes
certos, magnitude reduzida, curto prazo, não cumulativos, negativos diretos e minimizáveis.

6.16.1.3 Impactes na biodiversidade
Uma vez que não se espera, pelas ações envolvidas na execução dos projetos bem como a
exploração dos mesmos, a degradação significativa dos ecossistemas, nem a perda e/ou
degradação de habitat, na vertente dos impactes na biodiversidade causados pelos projetos não se
preveem impactes significativos.
De acordo com o descritor “Ecologia”, considera-se que a maioria dos impactes está relacionada
com o aumento da presença humana na área que poderá levar à degradação do estado de
conservação dos biótopos, que na sua maioria se encontram já bastante degradados.
Relativamente à fauna, o potencial aumento da presença humana pode traduzir-se num eventual
aumento da perturbação de espécies.
Ainda, em caso de situações de catástrofe, caso de galgamento ou colapso da estrutura da “BE BAC” e respetiva libertação de águas contaminadas, afetará comunidades faunísticas e florísticas a
jusante da ALMINA.
Importa referir que a ALMINA dispõe de medidas de prevenção e atuação para casos como a rotura
ou galgamento da “BE-BAC” e da BAI, abordados no presente EIA, e que, além de diminuírem
significativamente a probabilidade de ocorrência, minimizam os potenciais impactes que daí
decorrem.
Salienta-se que os impactes na biodiversidade são caracterizados de forma mais pormenorizada no
descritor “Ecologia”.
Considerando o referido anteriormente e nos descritores “Risco de Catástrofes” e “Ecologia”
consideram-se, nesta vertente, impactes prováveis, de magnitude moderada a elevada no caso de
ocorrência de catástrofes, de curto prazo, não cumulativos, negativos, diretos e minimizáveis pelas
ações de prevenção e atuação abordadas ao longo do estudo.

6.17 Matriz de impactes
De seguida é apresentada a matriz de impactes.
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QUADRO 220 – MATRIZ

DE IMPACTES:

FASE

DE CONSTRUÇÃ O

Magnitude

Prazo

Cumulativo

Tipo

Efeito

Significância

Imp

Crit

Ct

S

-

D

Sig

Crt

Red

Lg

N

+

D

PSig

Crt

Red

Lg

N

+

D

PSig

Erosão hídrica

Crt

Red

Lg

N

-

D

PSig

Contaminação do solo por hidrocarbonetos

Prv

Mod

Med

N

-

D

Sig

Crt

Red

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Imp

Red

Lg

N

-

D

NSig

Crt

Red

Lg

N

-

D

PSig

Ação, atividade, circunstância
e/ou equipamento(s)

Aterros, desaterros e
movimentação de cargas

Desmatação e limpeza do
terreno
Movimentação de máquinas e
veículos

Impactes

Descritor

Interferência na estabilidade do aterro existente
Diminuição da capacidade de recarga do aquífero
devido a compactação do solo
Diminuição da capacidade de recarga do aquífero
devido a compactação do solo

Geologia,
Geomorfologia e
Recursos Minerais

Compactação dos solos e erosão

Áreas de empréstimo

Alteração do uso do solo

Movimentação de solos,
decapagem e desmatação

Alteração das características pedológicas e
capacidade do uso do solo

Solos e capacidade de
uso

Empréstimo de solos para o
alteamento da BE-BAC
Empréstimo de solos para o
alteamento da BAI
Construção/Aumento da
estrutura dos paredões
Atividade de obra
Atividades de remoção do
coberto vegetal nas áreas a
inundar

Caracterização

Probabilidade

Avaliação

Perda de horizontes pedológicos

Arrastamento de sólidos suspensos para linhas de
água a jusante
Produção de águas residuais domésticas e águas
contaminadas com hidrocarbonetos
Destruição de biótopos de médio valor (linha de
água)
Destruição de biótopos de médio valor (montado)

Recursos hídricos
superficiais e
subterrâneos

Flora

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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Construção/Aumento da
estrutura dos paredões

Circulação de maquinaria e
pessoal afeto à obra

Atividades de remoção do
coberto vegetal nas áreas a
inundar
Construção/Aumento da
estrutura dos paredões

Circulação de maquinaria e
pessoal afeto à obra

Destruição de biótopos de baixo valor (agrícola,
plantação de sobreiro)

Imp

Red

Lg

N

-

D

NSig

Destruição de biótopos de baixo valor (matos,
prados, ruderal)

Crt

Red

Lg

N

-

D

PSig

Destruição de biótopos de muito baixo valor
(eucaliptal humanizado, pinheiro manso)

Crt

Red

Lg

N

-

D

PSig

Destruição de biótopos de médio valor (linha de
água, montado)

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Destruição de biótopos de baixo valor (agrícola,
matos, plantação de sobreiro, prados, ruderal)

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Destruição de biótopos de muito baixo valor
(eucaliptal, pinheiro manso, albufeira,
humanizado)

Prv

Red

Ct

N

-

D

NSig

Favorecimento da instalação de espécies exóticas e
invasoras

Imp

Red

Lg

N

-

D

NSig

Perturbação do comportamento da fauna em geral

Imp

Red

Lg

N

-

D

NSig

Degradação de habitat de médio valor (linha de
água, montado)

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Prv

Red

Ct

N

-

D

NSig

Perturbação do comportamento da fauna em geral

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Mortalidade de espécies com menor mobilidade

Imp

Red

Lg

N

-

D

NSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Mod

Ct

N

+

D

PSig

Degradação de biótopos de baixo valor (agrícola,
matos, plantação de sobreiro, prados, ruderal)
Degradação de biótopos de muito baixo valor
(eucaliptal, pinheiro manso, albufeira,
humanizado)

Construção/Aumento da
estrutura do paramento da
“BE-BAC”

Afetação de dois sítios arqueológicos

Construção/Aumento da
estrutura do paramento da BAI

Afetação de um sítio arqueológico

Fauna

Património cultural

Mobilização de mão-de-obra

Socio economia

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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Desenvolvimento das
empreitadas de alteamento da
“BE-BAC” e BAI

Compras a fornecedores

Crt

Red

Ct

N

+

D

NSig

Desenvolvimento das
empreitadas de alteamento da
“BE-BAC” e BA, movimentação
de máquinas e trabalhadores

Fluidez e segurança rodoviária e deterioração de
vias de circulação

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Aumento do tráfego de
trabalhadores e veículos
pesado
Aumento do tráfego de
trabalhadores e veículos
pesado na envolvente aos
planos de água

Desorganização visual e funcional pela presença de
elementos exógenos

Construção/Aumento da
estrutura do paramento da
“BE-BAC e da BAI

Alteração significativa do uso do solo

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Construção/Aumento da
estrutura do paramento da
“BE-BAC” e da BAI

Desmatação (fragmentação das comunidades,
quantidade/valor do coberto vegetal)

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Mod

Ct

N

+

D

PSig

Crt

Mod

Ct

N

+

D

PSig

Construção/Aumento da
estrutura do paramento da
“BE-BAC” e BAI

Decapagem da camada superficial do solo, nas
áreas a intervencionar, nomeadamente na área de
ampliação das barragens e albufeiras (paramento
jusante), e demais locais de obra estaleiros e
manchas de empréstimo
Alteração da morfologia do solo por movimentação
de solos, escavações, aterros e terraplenagens

Aproveitamento das terras
provenientes da decapagem na
recuperação dos espaços a
integrar em termos
paisagísticos
Revestimento total com
sementeira/Hidrosementeira

A recuperação e integração paisagística da área
afetada, permite compatibilizar visualmente as
novas infraestruturas com o meio em que se
inserem e encobrir, parcialmente, as
infraestruturas que originam maior contraste na
bacia visual.

Paisagem

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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em todas as áreas diretamente
afetada pela obra
Tratamento paisagístico das
áreas de empréstimo

Crt

Mod

Ct

N

+

D

PSig

Construção/Aumento da
estrutura do paramento da
“BE-BAC”

Crt

Red

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

PSig

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Red

Crt

N

-

D

NSig

Emissões de partículas e gases de combustão

Qualidade do Ar

Alteamento do paramento da
barragem de água industrial
Acréscimo de veículos e
maquinaria na envolvente
próxima

Impactes na dinâmica local

Movimentação de máquinas,
equipamentos e processos
construtivos

Aumento do nível sonoro

Circulação de veículos na
envolvente próxima

Aumento do nível sonoro

Construção/Aumento da
estrutura dos paredões

Produção de resíduos de diversas tipologias
(perigosos e não perigosos)

Transporte de materiais e
tráfego automóvel

Efeitos na saúde humana decorrentes da emissão
de poeiras e gases

Crt

Mod

Ct

N

-

I

PSig

Escavações e movimentação
de solos

Impactes nas funcionalidades básicas do solo

Imp

Red

Ct

N

-

I

NSig

Equipamentos e tráfego
automóvel

Ruído

Crt

Mod

Ct

N

-

I

NSig

Transporte de materiais

Impacte na saúde humana decorrente de derrames
de produtos químicos e contaminação de águas e
solos

Imp

Red

Med

N

-

I

Ordenamento do
território

Ambiente sonoro

Resíduos

Saúde Humana

NSig

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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QUADRO 221 – MATRIZ

DE IMPACTES:

FASE

DE EXPLORAÇÃO

Ação, atividade, circunstância
e/ou equipamento(s)

Impactes

Descritor

Magnitude

Prazo

Cumulativo

Tipo

Efeito

Significância

Caracterização

Probabilidade

Avaliação

Aumento da área alagada

Aumento da humidade, nevoeiro e orvalho e
diminuição da temperatura

Clima

Crt

Red

Med

N

-

D

PSig

Aumento do volume de
rejeitados na instalação de
resíduos “BE-BAC”

Interferência na estabilidade do aterro
existente

Geologia,
Geomorfologia e
Recursos Minerais

Imp

Crit

Med

N

-

D

Sig

Funcionamento da instalação

Impermeabilização do terreno pela alteração
das condições naturais de solo

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Atividades de manutenção

Contaminação do solo por hidrocarbonetos

Prv

Red

Ct

N

-

D

NSig

Infiltrações de água
contaminada

Contaminação do aquífero por infiltrações de
águas contaminadas

Prv

Mod

Lg

N

-

D

Sig

Controlo do nível de água no
aterro

Descarga de água tratada em meio recetor
natural

Prv

Red

Ct

N

-

D

PSig

Descarga por descarregador de
superfície

Descarga de água não tratada em meio recetor
natural

Imp

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Colapso do aterro

Descarga de água não tratada e rejeitados em
meio recetor natural

Imp

Crit

Lg

N

-

D

Sig

Degradação de biótopos de médio valor (linha
de água, montado)

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Funcionamento da instalação

Degradação de biótopos de baixo valor
(Agrícola, matos, plantação de sobreiro, prados,
ruderal)
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Degradação de biótopos de muito baixo valor
(eucaliptal, pinhal manso, albufeira,
humanizado)

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Favorecimento da instalação de espécies
exóticas e invasoras

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Mod

Med

N

+

I

Sig

Crt

Mod

Med

N

+

I

Sig

Aumento de receitas da economia local

Crt

Mod

Med

N

+

I

Sig

Aumento de tráfego

Crt

Red

Med

N

-

I

PSig

Obras no Edificado

Crt

Mod

Med

N

+

D

Sig

Presença das barragens (paramento jusante)

Crt

Mod

Med

N

-

D

Sig

Crt

Mod

Med

N

+

D

NSig

Manutenção das barragens e órgãos hidráulicos

Crt

Red

Med

N

-

D

NSig

Recuperação paisagística

Crt

Mod

Med

N

+

D

Sig

Emissão de PM10

Crt

Red

Med

N

-

D

Sig

Crt

Red

Med

N

-

D

PSig

Crt

Red

Med

N

-

D

PSig

Perturbação do comportamento da fauna em
geral

Fauna

Criação de postos de trabalho na ALMINA
Funcionamento da instalação

Funcionamento da instalação

Funcionamento Britagem de
Superfície- Zona da Lavaria

Dinamização de comércio local

Enchimento das barragens

Emissão de PM2.5

Socio economia

Paisagem

Qualidade do Ar

Emissão de Pb
Atualização da capacidade
instalada e aumento da
capacidade de deposição de
rejeitados na instalação de
resíduos “BE-BAC”

Aproveitamento da área de indústria extrativa

Ordenamento do
território

Crt

Mod

Ct

N

+

D

PSig

Funcionamento da instalação

Aumento do nível sonoro

Ambiente sonoro

Prv

Red

Ct

N

-

I

NSig

Deposição de rejeitados

Eliminação de resíduos perigosos por
inertização e utilização para enchimento de
câmaras já exploradas

Resíduos

Crt

Crit

Crt

N

+

D

Sig
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Impactes ambientais da deposição de rejeitados
e sua presença na BE-BAC

Resíduos

Prov

Mod

Med

N

-

D

Sig

Resíduos

Gestão de rejeitados

Crt

Red

Ct

N

+

D

NSig

Atividades de manutenção

Impacte na saúde humana decorrente de
derrames de produtos químicos e
contaminação de águas e solos

Imp

Red

Med

N

-

I

NSig

Consumo de água

Alterações na disponibilidade e qualidade da
água da região de Aljustrel

Prv

Mod

Med

N

-

I

Sig

Emissão de poluentes
atmosféricos

Alteração da qualidade do Ar

Prv

Mod

Ct a Lg

S

-

D

PSig

Consumo de recursos
(combustíveis, explosivos, etc.)
e energia elétrica

Emissões de Gases com Efeito de Estufa

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Alterações climáticas

Vulnerabilidade da ALMINA às alterações
climáticas

Prv

Mod

Med

N

-

I

Sig

Atividade Mineira

Incidências na biodiversidade

Prv

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Atividade Mineira

Adaptação às alterações climáticas

Prv

Mod

Med

N

-

D

PSig

Saúde Humana

Alterações Climáticas

Ocupação de solo, ações de
Ocupação de espaços que poderão alterar o
decapagem, desmatação e
Crt
Red
Ct
N
D
NSig
balanço de NSig
sorvedouros
de carbono
Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo,
– Não Significativo;
Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
movimentação de solos
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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QUADRO 222 – MATRIZ

DE IMPACTES:

FASE

DE

DESATIVAÇÃO

Magnitude

Prazo

Cumulativo

Tipo

Efeito

Significância

Caracterização

Probabilidade

Avaliação

Crt

Red

Lg

N

+

D

PSig

Recuperação dos horizontes pedológicos

Prv

Crt

Med

N

+

D

PSig

Instalação de estaleiro, vias e áreas
de empréstimo

Alteração do uso do solo

Crt

Mod

Med

N

-

D

Sig

Movimentação de solos, decapagem
e desmatação

Alteração das características pedológicas e
capacidade do uso do solo

Crt

Mod

Med

N

-

D

Sig

Movimentação de máquinas e
veículos

Contaminação do solo por hidrocarbonetos

Prv

Mod

Med

N

-

D

Sig

Compactação dos solos e erosão

Crt

Mod

Ct

N

-

D

Sig

Crt

Red

Med

N

-

D

P Sig

Crt

Mod

Lg

N

+

D

Sig

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Ação, atividade, circunstância e/ou
equipamento(s)

Impactes

Descritor

Redução da área alagada pelo
encerramento com cobertura a seco

Redução da humidade, nevoeiro e orvalho e
diminuição da temperatura

Clima

Desativação da atividade mineira

Solos e capacidade de
uso

Infiltrações de água contaminada

Contaminação do aquífero por infiltrações
de águas contaminadas

Encerramento do aterro. Drenagem
superficial da precipitação sobre o
aterro

Recuperação do caudal original do Barranco
do Morgado

Redução do nível de água no aterro

Descarga de água tratada em meio recetor
natural

Empreitada

Produção de águas residuais domésticas e
águas contaminadas com hidrocarbonetos

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Demolição de edifícios

Afetação de biótopos de elevada
importância

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Prv

Red

Ct

N

-

D

NSig

Presença de pessoas e máquinas
afetas à obra

Afetação de biótopos de muito baixa
importância

Recursos hídricos
superficiais e
subterrâneos

Flora

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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Favorecimento da instalação de espécies
exóticas e invasoras

Prv

Red

Ct

N

-

D

NSig

Recuperação paisagística

Favorecimento da instalação de espécies
autóctones

Prv

Red

Ct

N

+

D

NSig

Demolição de edifícios

Perturbação do comportamento da fauna
em geral

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Prv

Red

Ct

N

-

D

NSig

Presença de pessoas e máquinas
afetas à obra

Perda de habitat para espécies faunísticas

Recuperação paisagística

Ganho de habitat para espécies faunísticas

Prv

Red

Ct

N

+

D

NSig

Obra de fecho – Desenvolvimento da
empreitada

Mobilização de mão-de-obra

Crt

Mod

Ct

N

+

D

PSig

Obra de fecho – Desenvolvimento da
empreitada

Compras a fornecedores

Crt

Red

Ct

N

+

D

NSig

Obra de fecho – Desenvolvimento da
empreitada. Movimentação de
máquinas e trabalhadores

Fluidez e segurança rodoviária e
deterioração de vias de circulação

Crt

Red

Ct

N

-

D

NSig

Crt

Mod

Med

N

+

D

Sig

Crt

Mod

Ct

N

-

D

PSig

Crt

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Crt

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Fecho da atividade mineira

Recuperação paisagística das áreas afetas
pelo complexo mineiro de Aljustrel

Fecho da atividade mineira

Término do aproveitamento de recursos
geológicos da região

Movimentação
equipamentos

de

máquinas

e

Circulação de veículos na envolvente
próxima

Desativação da exploração mineira

Fauna

Socio economia

Ordenamento do
território

Alteração do nível sonoro
Ruído
Alteração do nível sonoro
Produção de resíduos de diversas tipologias
(perigosos e não perigosos)

Resíduos

Crt

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Impacte ambiental ad aeternum da bacia de
rejeitados

Resíduos

Crt

Mod

Med

N

.

D

Sig

Crt

Mod

Ct

N

-

I

PSig

Crt

Mod

Ct

N

-

I

PSig

Transporte de materiais e tráfego
automóvel

Efeitos na saúde humana decorrentes da
emissão de poeiras e gases

Equipamentos e tráfego automóvel

Ruído
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Desativação do complexo mineiro,
redução do transporte de materiais e
tráfego automóvel

Redução das emissões de gases e poeiras,
eliminação do ruído proveniente da atividade
mineira, entre outros

Crt

Mod

Ct

N

+

I

PSig

Transporte de materiais

Impacte na saúde humana decorrente de
derrames de
produtos químicos e
contaminação de águas e solos

Imp

Red

Med

N

-

I

NSig

Escavações e movimentação de solos

Impactes nas funcionalidades básicas do solo

Imp

Red

Ct

N

-

I

NSig

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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QUADRO 223 – MATRIZ

DE IMPACTES:

RISCO

DE CATÁSTROFES

Magnitude

Prazo

Cumulativo

Tipo

Efeito

Significância

Caracterização

Probabilidade

Avaliação

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Contaminação de Solos

Solos e Uso do Solo

Imp

Crt

Ct

N

-

D

Sig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Contaminação de cursos de água

Recursos Hídricos

Imp

Crt

Ct

N

-

D

Sig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Danificação de habitações, terrenos
agrícolas, infraestruturas, etc.

Socioeconomia

Imp

Mod

Med

N

-

D

PSig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Retirada, por inundação nas zonas
baixas, das povoações de Rio de
Moinhos e de Monte Grande

Socioeconomia

Imp

Mod

Med

N

-

D

PSig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Impactes no Ecossistema

Sistemas Ecológicos

Imp

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de águas não contaminadas pelo
vale a jusante da BAI por efeito dominó da
instalação de explosivos na proximidade

Todos os referidos para o risco de
colapso ou galgamento do paramento
e libertação de
águas
não
contaminadas pelo vale a jusante da
BAI e efeitos cumulativos associados
(por arraste de materiais e produtos
derramados)

Imp

Crt

Ct

S

-

D

Sig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Perturbações de foro psicológico,
contaminação de solos com utilização

Imp

Mod

Med

N

-

D

PSig

Ação, atividade, circunstância e/ou
equipamento(s)

Impactes

Descritor

Saúde Humana

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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Magnitude

Prazo

Cumulativo

Tipo

Efeito

Significância

Caracterização

Probabilidade

Avaliação

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de águas não contaminadas pelo
vale a jusante da BAI

Alteração temporária do normal
funcionamento do meio hídrico

Recursos Hídricos

Imp

Mod

Ct

N

-

D

NSig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de águas não contaminadas pelo
vale a jusante da BAI

Alagamento de terrenos agrícolas,
danificação
de
infraestruturas
rodoviárias, etc.

Socioeconomia

Imp

Crt

Ct

N

-

D

NSig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de águas não contaminadas pelo
vale a jusante da BAI

Impactes no ecossistema

Sistemas Ecológicos

Imp

Mod

Ct

N

-

D

NSig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Contaminação de Solos

Solos e Uso do Solo

Prov

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Risco de colapso ou galgamento do paramento
e libertação de água e lamas pelo vale a jusante
da BE-BAC

Contaminação de cursos de água

Recursos Hídricos

Prov

Crit

Ct

N

-

D

Sig

Derrame de substâncias perigosas da Central
de Pasta

Contaminação de cursos de água

Recursos Hídricos

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Derrame de substâncias perigosas da Central
de Pasta

Contaminação de Solos

Solos e Uso do Solo

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Derrame de substâncias perigosas da Central
de Pasta

Perturbações de foro psicológico,
contaminação de solos com utilização
agrícola e diminuição da qualidade da
água

Saúde Humana

Imp

Red

Ct

N

-

D

NSig

Ação, atividade, circunstância e/ou
equipamento(s)

Impactes

Descritor

agrícola e redução da qualidade da
água

Significância: Sig – Significativo, PSig – Pouco Significativo, NSig – Não Significativo; Probabilidade: Imp – Improvável, Prv – Provável, Crt – Certa; Magnitude: Red – Reduzida, Mod – Moderada, Crit – Crítica; Prazo:
Ct – Curto, Med – Médio, Lg – Longo; Cumulativo: S – Sim, N – Não; Tipo: “+”– Positivo, “- “– Negativo; Efeito: D – Direto, I - Indireto
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7 Avaliação dos Potenciais Impactes
Cumulativos
Neste capítulo do EIA procedeu-se à avaliação da possibilidade de ocorrência de impactes
cumulativos, decorrentes de simultaneidade de projetos no mesmo espaço, mesmo que de
natureza diferente. Este efeito pode ser simples (aditivo) ou potenciador (multiplicativo). Os
impactes cumulativos podem decorrer também da pré-existência de outros projetos, dando
origem a que a construção de novas infraestruturas possa assumir proporções diferenciadas
relativamente ao seu contributo considerado isoladamente e, assim, induzir um impacte
significativo.
Tendo em consideração a identificação dos impactes realizados no Capítulo anterior, é possível
constatar a quase ausência de impactes cumulativos.
Contudo, verificou-se que a possibilidade de colapso da instalação de resíduos “BE-BAC” é
passível de gerar impactes críticos nas águas superficiais e subterrâneas, na fauna e flora a
jusante, assim como nos solos e mesmo nas populações. Os critérios de construção considerados
garantem a máxima segurança da instalação apesar de o mesmo se situar dentro de uma zona
de elevada sismicidade. Considerando a existência de uma fábrica de explosivos (ORICA), a 2,5
km do paramento do aterro e a 1,1 km do limite da área a alagar, a possibilidade de ocorrência
de uma explosão nesta instalação é suscetível de produzir um efeito dominó sobre a instalação
de resíduos “BE-BAC” através da geração de uma onde de choque que poderá prejudicar a
estabilidade do mesmo. Assim, considera-se que a perda de estabilidade associada às obras e/ou
ao aumento da pressão resultante da deposição dos rejeitados poderá corresponder a um
impacte de efeitos cumulativos com a perda de estabilidade gerada por uma onda de choque
provocada por uma explosão nas instalações da ORICA.
No que diz respeito à ecologia a área de estudo enquadra-se numa zona com uma forte presença
humana, junto a uma área urbana e encontra-se em pleno funcionamento há diversos anos.
Neste sentido, considera-se que os impactes cumulativos do normal funcionamento da
atividade da são de significância muito baixa.
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8 Medidas de Minimização e de
Compensação
Neste capítulo é efetuada uma descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar,
reduzir ou compensar os impactes negativos e para potenciar os eventuais impactes positivos,
com base na identificação e avaliação de impactes efetuada anteriormente.

8.1 Clima
No que respeita ao Clima, e de acordo com o descrito anteriormente no capítulo de avaliação
de impactes, não foram identificados impactes significativos sobre o clima ou a evolução
regional dos parâmetros climáticos como consequência direta do desenvolvimento das
diferentes fases dos projetos objeto de EIA.
Assim sendo, não se apresenta qualquer medida de minimização e/ou compensação para o
presente descritor.

8.2 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Neste ponto pretende-se indicar medidas de minimização e um conjunto de recomendações,
inerentes aos impactes negativos identificados na avaliação de impactes, para as diferentes
fases de desenvolvimento do projeto, com o intuito de assegurar que a implementação deste
projeto decorre com o menor prejuízo para os meios geológico e geomorfológico.
Atendendo que os principais impactes negativos dizem respeito à fase de construção, aos quais
estão associados impactes relacionados sobretudo com movimentações de terras (escavações
e aterros), apresenta-se de seguida um conjunto de medidas de minimização e de
recomendações que deverão ser adotadas:
MM.GG.01 - A extensão das intervenções deverá restringir-se ao mínimo indispensável para a
execução das obras;
MM.GG.02 - Recomenda-se uma adequada utilização da maquinaria e das técnicas de
mobilização de terrenos, designadamente extração de terras por faixas paralelas às curvas de
nível, reduzindo assim, o comprimento das encostas;
MM.GG.03 - Dever-se-á limitar a remoção de coberto vegetal às áreas estritamente necessárias,
à execução dos trabalhos;
MM.GG.04 - Relativamente às áreas de empréstimo deverão ser preferencialmente utilizadas
as que se localizam no interior do perímetro da área a alagar (manchas de empréstimo C e D);
MM.GG.05 - No caso de áreas de empréstimo no exterior do perímetro a alagar, com o objetivo
de evitar o ravinamento provocado pela circulação de águas superficiais, recomenda-se
proceder ao revestimento vegetal após a execução da escavação, de modo a atenuar os
fenómenos de erosão;
Durante a fase de exploração propõe-se o seguinte conjunto de medidas de mitigação:
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MM.GG.06 - Após a conclusão do alteamento da BAI, e reformulado o Plano de instrumentação
(piezómetros, marcas topográficas superficiais, régua limnimétrica) desta estrutura, deve ser
mantido o Plano de observação existente para avaliação do comportamento hidráulico e
estrutural, com a elaboração de Relatórios com periodicidade definida.

8.3 Solos e Uso dos Solos
Os solos existentes na zona de intervenção são, como se viu anteriormente, maioritariamente
solos de má qualidade para utilização. Apesar de tudo é necessário assegurar que a fase obra
dos projetos em execução perturbe ao mínimo os solos em causa, devendo ser evitadas ou
restringidas todas as ações que possam potenciar a erosão e a contaminação dos mesmos.
Durante a fase de construção propõe-se o seguinte conjunto de medidas de mitigação:
MM.SU.01 - Remover de forma progressiva apenas a vegetação estritamente necessária, de
forma a evitar a existência de extensas áreas de solo descoberto;
MM.SU.02 - O corte e arranque de indivíduos de espécies protegidas por legislação nacional,
(como Quercus suber) e azinheiras (Quercus rotundifolia) deverá obedecer ao regime jurídico de
proteção às quercíneas referidas;
MM.SU.03 - Deverá prestar-se a devida atenção à possibilidade de contaminação dos solos por
atividades associadas à gestão dos estaleiros da obra. O armazenamento em local restrito e
devidamente impermeabilizado e sinalizado, a par de um manuseamento cuidadoso, poderá
minimizar eficazmente o derrame dos produtos tóxicos, reduzindo também os perigos de
contaminação dos cursos de água e dos aquíferos subterrâneos;
MM.SU.04 - Qualquer operação de manutenção de equipamentos ou de abastecimento deverá
ser realizada sobre solo pavimentado;
MM.SU.05 - Aquando dos trabalhos de decapagem do solo, a camada superficial retirada (terra
viva) deve ser armazenada em pargas para futura utilização. Assim, a terra viva deverá ser
preservada, sendo colocada em locais onde a vertente de construção civil não interfira.
Recomenda-se pargas com altura de 1,20 a 1,50 m e com o comprimento de 4 m, de forma a
permitir a circulação de oxigénio nas camadas inferiores e a vida dos microrganismos do solo
As pargas devem terminar com um ligeiro coroamento côncavo de aproximadamente 0,30 m de
profundidade para permitir uma boa infiltração da água.
As pargas devem ser colocadas em local vedado de modo a protegê-las da ação das intempéries
e não devem ser compactadas em nenhum momento.
Os locais de armazenamento de pargas de solos devem obedecer ao seguinte:
−
−
−
−

Apresentar boa drenagem;
Serem protegidos da circulação de veículos e de qualquer atividade que prejudique a
estabilidade das pargas e a sua atividade biológica;
Vedados e cobertos;
Piso plano, de modo a evitar arrastamentos.

Nos períodos de chuva, e caso a vedação e cobertura não se verifique suficiente para a proteção
das pargas vegetais, estas devem ser cobertas com material impermeável.
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Ainda, caso se verifique nas ações de decapagem de terras a sua contaminação ou presença de
espécies invasoras, estas devem ser separadas das terras vivas armazenadas em pargas que se
encontram em boas condições, evitando a sua contaminação e degradação.
MM.SU.06 - Locais apropriados para o armazenamento temporário dos solos a decapar, bem
como a cuidadosa execução das operações de remoção, transporte e recolocação de terras, é
considerada fulcral para a minimização de efeitos adversos no solo;
MM.SU.07 - Recuperação dos terrenos de empréstimo utilizados no sentido de repor as suas
características iniciais.
Com a adoção das medidas propostas anteriormente e referidas ao longo do EIA, os principais
impactes negativos temporários identificados durante a fase de construção ao nível dos solos
tem tendência a ser atenuados ou mesmo eliminados.
Durante a fase de exploração recomenda-se a aplicação das seguintes medidas preventivas e/ou
minimizadoras, de forma a reduzir os impactes verificados nos solos:
MM.SU.08 - Os solos degradados pela erosão por fatores físicos, por produtos químicos, ou pela
intervenção humana deverão ser tratados, no sentido de restabelecer as suas características
iniciais.
Estas técnicas poderão passar, em caso de contaminação por produtos químicos, por:
−

−

Tratamento in situ, nomeadamente:
o Técnicas de lavagem;
o Técnicas de arrasto com ar ou vapor;
o Técnicas físico-químicas, como a extração, solidificação ou a vitrificação;
o Técnicas de biodegradação (in situ);
o Entre outras.
Tratamento ex-situ, nomeadamente:
o Técnicas de aeração;
o Técnicas de lavagem;
o Técnicas de incineração;
o Técnicas de destorção térmica;
o Técnicas de biodegradação (em reator);
o Entre outras.

Em situações de degradação dos solos por compactação, por passagem de veículos pesados ou
de circulação de pessoas durante a fase de construção, poderão ser utilizadas técnicas para
descompactação dos solos e restabelecer, dentro do possível, as suas características originais.
A situação de degradação de solos por fatores físicos ou pela intervenção humana será
previsivelmente a compactação da camada superficial do solo, e de resolução mais simples, uma
vez que não se espera que a compactação volte a ocorrer de forma significativa após a fase de
construção. Alguma das técnicas que poderão ser utilizadas para a descompactação dos solos
são:
−
−
−

Escarificação mecânica;
Escarificação biológica;
Subsolagem.
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A técnica de tratamento/remediação a utilizar dependerá da estrutura e quantidade de solo
contaminado/degradado e/ou da caracterização, estado e distribuição dos poluentes. Assim,
caso ocorra a contaminação/degradação de solos, de modo a restabelecer, sempre que possível,
as suas características originais, deverá ser contactada uma empresa especializada em
tratamento/remediação de solos, sempre que se justifique, e o tratamento a realizar autorizado
pela autoridade competente.
MM.SU.09 - Deverá promover-se o desenvolvimento de arranjos paisagísticos, de acordo com
as características locais;
MM.SU.10 - Elaborar novos estudos de caracterização de solos com base na legislação vigente,
sendo o período máximo entre estes de 10 anos, no sentido de monitorizar as suas
características ao longo do tempo.

8.4 Recursos Hídricos
Na definição das medidas de mitigação são particularmente fundamentadas e justificadas as
medidas referentes à proteção da qualidade dos recursos hídricos. Desta forma são propostas
medidas relativas ao risco de poluição particularmente no projeto que poderá ter mais impactes
nos recursos hídricos, nas várias fases devidas, nomeadamente à ocorrência de escorrências
para o exterior, acidente, rotura ou deficiente funcionamento da instalação de resíduos ou das
infraestruturas e equipamentos associados. As medidas irão salvaguardar que uma eventual
descarga seja compatível, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, com as características do
sistema de drenagem superficial e das massas de água subterrâneas. Desta forma propõe-se as
seguintes medidas com vista a atenuar os impactes negativos:
MM.RH.01 - Deverá assegurar-se a operacionalidade técnica de funcionamento adequado da
ETAML;
MM.RH.02 - Na frente de obra deverão ser instaladas casas de banho portáteis com reservatório
estanque. Deverá ser assegurada a manutenção das condições de funcionamento destas casas
de banho. A descarga das águas residuais será encaminhada para uma das ETAR’s existentes no
complexo industrial da ALMINA, ou entregue ao prestador deste serviço.

8.5 Ecologia
Face à análise efetuada nos capítulos anteriores, nos pontos seguintes descrevem-se as medidas
mitigadoras e/ou compensatórias para os impactes identificados nas fases de construção,
exploração e desativação do projeto em análise. Optou-se por não separar as medidas por Flora
e Fauna, uma vez que muitas delas se complementam.

8.5.1.1 Fase de construção
MM.Ec.01 - Todos os resíduos gerados no decorrer da obra devem ser colocados em
contentores específicos para o efeito, de modo a que se proceda à sua remoção, durante e/ou
após a conclusão dos trabalhos, para locais designados para esse efeito;
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MM.Ec.02 - O estaleiro e outras estruturas de apoio à obra devem localizar-se em áreas de
biótopos de baixo ou muito baixo valor ecológico, evitando a afetação de áreas exteriores ao
mesmo e de indivíduos arbóreos de sobreiro (Quercus suber) e azinheira (Quercus rotundifolia);
MM.Ec.03 - Devem utilizar-se, sempre que possível, os caminhos já existentes;
MM.Ec.04 - A desmatação deverá ser limitada à área essencial para o bom funcionamento da
obra;
MM.Ec.05 - Sempre que haja necessidade de remover espécies de flora invasora da área do
projeto, os restos vegetais devem ser corretamente eliminados, não podendo nunca ser
deixados em área naturais;
MM.Ec.06 - A recuperação paisagística de toda a área do projeto deve ser efetuada após a
conclusão das obras, quando houver a certeza de que esses locais não virão a ser novamente
intervencionados. Caso essa situação não se verifique imediatamente após a execução das
obras, as áreas afetadas pelos projetos serão contempladas no Plano de Fecho da empresa;
MM.Ec.07 - A recuperação paisagística deve contemplar a utilização exclusiva de espécies
autóctones e típicas da área de estudo e do ambiente a recuperar.

8.5.1.2 Fase de exploração
MM.Ec.08 - O plano de recuperação paisagística deve contemplar a utilização de espécies de
flora autóctone, bem-adaptadas à região e às condições biofísicas do local. Deve evitar-se
qualquer espécie invasora ou com potencial invasor incluída no Decreto-Lei n.º 565/99 e/ou no
Guia prático para a identificação de Plantas Invasoras em Portugal (Marchante et al., 2014) como
invasoras ou como possuindo elevado risco de se tornar invasora;
MM.Ec.09 - Na eventualidade de ser descarregada água pelo descarregador de cheias da BAI,
deve garantir-se que não há passagem de espécies de fauna exóticas para jusante. A ALMINA
deverá dotar o canal descarregador de cheia de meios que impeçam a passagem das espécies
exóticas.

8.5.1.3 Fase de desativação
MM.Ec.10 - O plano de recuperação paisagística deve seguir os mesmos moldes anteriormente
propostos: deve contemplar a utilização de espécies de flora autóctone, bem-adaptadas à região
e às condições biofísicas do local.
Deve evitar-se qualquer espécie invasora ou com potencial invasor incluída no Decreto-Lei n.º
565/99 e/ou no Guia prático para a identificação de Plantas Invasoras em Portugal (Marchante
et al., 2014) como invasoras ou como possuindo elevado risco de se tornar invasora.
Com o objetivo de minimizar possíveis impactes sobre a ecologia, apresentam-se medidas de
minimização em função dos cenários de acidentes na instalação de resíduos “BE-BAC”.
O cenário de galgamento das águas da instalação de resíduos “BE-BAC” consiste na transposição
ou na subida desta.
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Esta é uma situação extremamente grave, podendo causar a rotura da instalação em resultado
da erosão e destruição progressiva da infraestrutura (ALMINA/VEConcept, 2018b) que terá
como consequência direta a descarga do efluente na linha de água adjacente. Destaca-se o facto
de que a ocorrência de um evento pluviométrico extremo, capaz de provocar o galgamento do
paramento, ser improvável, no entanto eventos associados a deslizamentos poderão provocar
o galgamento da instalação. Este cenário provoca a contaminação direta da ribeira do Morgado
através de contaminação da água superficial e consequentemente da intoxicação dos
organismos vivos afetos ao meio aquático e ribeirinho, bem como da cadeia alimentar
subjacente. Paralelamente ocorrerá a contaminação do solo e das águas subterrâneas.
As águas contaminadas são passíveis de provocar impactes muito significativos no meio recetor,
sendo que a dispersão dos rejeitados depositados na instalação de resíduos “BE-BAC” pode
contribuir para a acidificação significativa dos solos e linhas de água e para a dispersão de metais
pesados, num processo que pode ser reversível apenas a longo prazo. Todavia, a consequência
de uma eventual contaminação dos recursos biológicos terá um efeito mais expressivo na área
imediatamente a jusante do foco de contaminação (barranco do Morgado e barranco do
Gavião), efeito que será progressivamente diluído ao longo do percurso fluvial adjacente.
Os impactes de uma eventual contaminação por galgamento, da instalação de resíduos “BEBAC”, sob os organismos serão a mortalidade da fauna dulçaquícola e também da fauna
associada às margens e à vegetação ripícola. É, contudo, possível, por processos de
bioacumulação, que os poluentes persistam nos ecossistemas durante bastante tempo e
atinjam numa fase mais tardia o rio Sado, incluindo o estuário (ALMINA/Enviestudos 2011).
Assim, são propostos procedimentos de atuação para cada um dos cenários contemplados
assegurando a eficaz salvaguarda das espécies de fauna piscícola dulçaquícolas e bivalves
residentes nas linhas de água a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC”.
Fase 1 – Contenção dos danos ambientais
Numa fase inicial, as medidas de atuação deverão ser:
−

Interrupção imediata da descarga, caso esta se deva a uma avaria da ETAML, e
assegurar o tratamento pela linha alternativa (em caso de impossibilidade de
interrupção da descarga);

−

Execução do método de descarga menos prejudicial para o meio ambiente, caso
exista possibilidade de controlo da forma como esta é efetuada;

−

Monitorização da linha de água a jusante para identificação da pluma de
contaminação e promover, sempre que possível, a retenção do escoamento da água
contaminada A ensecadeira (interrupção integral de qualquer passagem de água ou
rejeitados), existente a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC”, poderá numa
primeira fase assegurar a interrupção da drenagem dos lodos para jusante.

Fase 2 – Reabilitação do estado ecológico
Após o confinamento da contaminação dos recursos aquáticos, e determinação da pluma de
contaminação, devem ser tomadas medidas que possibilitem a reabilitação do estado ecológico
do Barranco do Morgado e do Gavião, imediatamente a jusante da instalação de resíduos “BEBAC”. As medidas de minimização deverão incluir:
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−
−

−
−

−

−

−

−

−

−

Determinar a área afetada pela descarga de sedimentos e água contaminada resultante
do colapso da estrutura;
Estabelecer as áreas prioritárias de intervenção e avaliação do estado ecológico de toda
a área afetada. A definição das áreas prioritárias deve ser feita tendo em conta as
características de toda a área afetada, e a importância dos locais para as espécies
autóctones identificadas (locais de reprodução e alimentação);
Remover os sedimentos potencialmente contaminados e encaminhá-los para local
ambientalmente adequado, reduzindo o nível de impacte no meio ambiente;
Proceder à captação da água contaminada retida a jusante, e devolvida à instalação de
resíduos “BE-BAC”; Recuperar a qualidade da água através das Melhores Técnicas
Disponíveis (EPA 2000, PIRAMID Consortium 2003, Johnson & Hallberg 2005, Jennings
et al. 2008), para níveis ecologicamente aceitáveis;
Monitorizar diariamente, por meio expedito, os valores de pH e das concentrações de
cobre, ferro, manganésio e zinco nas linhas de água atingidas pela propagação dos
efluentes. Manter a monitorização até se assegurar a recuperação dos valores de
referência de pH e de concentração dos diferentes metais referidos;
Implementar um programa de requalificação da vegetação ribeirinha autóctone do
ecossistema fluvial (ICN 2006a, ICN 2006b, ICN 2006c), uma vez que esta representa um
papel essencial na recuperação das populações piscícolas e de bivalves, fornecendo
áreas de esconderijo e alimentação;
Elaborar e implementar planos de gestão localizados, para recuperação da vegetação e
das características do leito do rio ideais para a sua reprodução (nomeadamente
velocidade de corrente, profundidade e granulometria) (ICN 2006a, ICN 2006b, ICN
2006c);
Monitorizar os efetivos populacionais das espécies previamente identificadas no EIA e a
sua distribuição a uma escala adequada, a sua biologia e ecologia, estado do habitat,
ameaças, medidas de conservação e tendências populacionais (ICN 2006a, ICN 2006b,
ICN 2006c), por um período de, pelo menos, 5 anos posteriormente ao acidente e
implementação das medidas referidas;
Definir zonas de proteção que incluam os locais essenciais para a conservação da
espécie, como por exemplo as áreas de reprodução e desova, de acordo com as
características das espécies consideradas (ICN 2006a, ICN 2006b, ICN 2006c).
Implementar medidas de proteção nestas áreas, de forma a evitar a sua perturbação
através de atividades humanas;
Implementar medidas de controlo de introdução de espécies animais exóticas, tanto
piscícolas como de bivalves.

No caso de verificação de elevados valores de contaminação nos troços mais a jusante,
particularmente ao nível da ribeira do Roxo e do rio Sado, devem ser efetuados os mesmos
procedimentos de reabilitação ecológica.
Preferencialmente, com o objetivo de restabelecer a qualidade ecológica das águas superficiais
para níveis aceitáveis para as suas espécies piscícolas autóctones, deve-se melhorar a qualidade
da água para um nível favorável à conservação das espécies (não existindo informação específica
relativa aos limites de vários parâmetros físico-químicos da água tolerados pela espécie,
poderão considerar-se como valores de referência os limites previstos nas “Normas de
qualidade aplicáveis às águas piscícolas”, mais concretamente às águas de ciprinídeos, de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto) (ICN 2006a, ICN 2006b, ICN 2006c).
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Fase 3 – Medidas de minimização adicionais
Após a regularização do estado ecológico das linhas de água afetadas, de acordo com os
parâmetros anteriormente referidos, deverá proceder-se, caso seja necessário, ao
repovoamento, com translocação de indivíduos das espécies autóctones mais afetadas,
capturando-os nas comunidades a montante do foco de contaminação ou em locais a jusante
que não tenham sido afetados.
A translocação de indivíduos apenas será necessária caso as monitorizações dos efetivos
populacionais revelem que as populações de espécies autóctones não estão a recuperar, após a
implementação das medidas da Fase 2. Previamente à decisão de translocação devem ser
efetuados estudos nas populações a montante e a jusante dos locais afetados, para avaliação da
viabilidade da operação.
Deverá ter-se em conta a preservação das variedades geográficas nos planos de conservação
das espécies consideradas, de forma a manter os níveis de diversidade genética, através da
manutenção dos diferentes núcleos populacionais existentes na bacia do Sado (ICN 2006a, ICN
2006b, ICN 2006c).
O quadro abaixo apresenta a síntese de informação relativa às situações com potencial de
ocorrer em consequência dos vários cenários, respetivos impactes, com base na avaliação
efetuada na análise de impactes do descritor “Ecologia”, e respetivas medidas de minimização
propostas e que garantem a eficaz salvaguarda ao nível dos peixes e bivalves de água doce.
Q UADRO 224 – SÍNTESE

DOS IMPACTES IDENTIFICA DOS EM CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA DEVIDO AO

GALGAMENTO DO PARAMENTO E RESPETIVAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO COM VISTA À SALVAGUARDA
DE PEIXES E BIVALVES
Níveis de
alerta

Situação

Impacte

Medidas de minimização

- Situação normal de rotina, ou

Nível 0

- Deteção de anomalias na
ETAML, ou outros eventos, que
não comprometam a sua
segurança estrutural, nem dos
seus órgãos operacionais, nem
inviabilizem o sistema de
monitorização.
Existência de anomalias ou
eventos que possam vir a
comprometer a
segurança
estrutural e/ou operacional da
ETAML:
a) Deteção de anomalias nos:

Nível 1

- Elementos estruturais
ETAML

da

- Sistema de monitorização
c) Existência de atividade sísmica

A gravidade dos problemas existentes
deve levar a crer que não exista qualquer
tipo de consequências no vale a jusante
da instalação de resíduos “BE-BAC”.

A gravidade dos problemas existentes
deve levar a crer que não exista qualquer
tipo de consequências no vale a jusante
da instalação de resíduos “BE-BAC”.
No entanto, são requeridas medidas de
atuação urgentes para correção das
anomalias e minimização do risco de
acidente.

Sem medidas de minimização necessárias.

Sem medidas de minimização necessárias.

e) Existência de outros eventos
com
incidência sobre
a
segurança da ETAML

Nível 2

Situação 1 – Falha na operação
da ETAML e no sistema de
monitorização,
levando
à
descarga
acidental
de

Efeitos moderados a jusante
instalação de resíduos “BE-BAC”:
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Níveis de
alerta

Situação

Impacte

Medidas de minimização

quantidades mínimas de água
não tratada para o meio;

Mortalidade de espécies florísticas e
faunísticas, devido a alterações físicoquímicas da água;

tratamento pela linha alternativa (em caso de
impossibilidade de interrupção da descarga);

Situação 2 – Ocorrência de
períodos de precipitação intensa
e prolongada que potenciem o
risco de
insuficiência de
tratamento da
ETAML
e
ocasionem a descarga de
quantidades mínimas de água
não tratada para o meio.

Alterações fisiológicas, devido
bioacumulação de metais pesados;

à

Diminuição da capacidade reprodutiva,
devido às alterações físico-químicas do
meio;

Execução do método de descarga menos
prejudicial para o meio ambiente, caso exista
possibilidade de controlo da forma como esta é
efetuada;
Monitorização da linha de água a jusante para
identificação da pluma de contaminação.

Aumento da pressão sobre as
populações devido ao aumento da
quantidade de matéria particulada.
Determinação da área afetada pela descarga de
sedimentos e água contaminada resultante do
colapso da estrutura;
Estabelecimento de áreas prioritárias de
intervenção e avaliação do estado ecológico de
toda a área afetada;
Remoção de sedimentos potencialmente
contaminados e encaminhamento dos mesmos
para locais onde se proceda ao seu devido
tratamento, ou em caso de impossibilidade, ao
seu devido condicionamento para que não
impactem no meio ambiente;
Impactes bastante elevados sobre o
meio ambiente a as comunidades
faunísticas e florísticas presentes:

Situação 1 – Descarga máxima
(200 m3/h) de água não tratada
diretamente para o meio;

Nível 3

Situação 2 – Galgamento do
paramento por excedência da
capacidade de armazenamento
da instalação de resíduos “BEBAC” e paragem/avaria da
ETAML

Mortalidade de indivíduos, devido a
alterações físico-químicas da água;
Pressão sobre as populações devido à
redução de alimento disponível e de
habitat;
Diminuição da sobrevivência de ovos e
juvenis, devido às alterações físicoquímicas do meio;
Aumento da pressão sobre as
populações devido ao aumento da
quantidade de matéria particulada;
Diminuição da capacidade reprodutiva,
devido às alterações físico-químicas do
meio;
Alterações fisiológicas, devido
bioacumulação de metais pesados.

à

Captação da água contaminada retida na
ensecadeira a jusante, e devolvida à instalação;
Recuperação da qualidade da água através das
MTD, para níveis ecologicamente aceitáveis;
Monitorização diária, por meio expedito, dos
valores de pH e das concentrações de cobre,
ferro, manganésio e zinco nas linhas de água
atingidas pela propagação dos efluentes;
Manter a monitorização até se assegurar a
recuperação dos valores de referência de pH e de
concentração dos diferentes metais;
Implementação da
vegetação ribeirinha
autóctone do ecossistema fluvial ao longo da
linha de água;
Elaborar e implementar planos de gestão
localizados, para recuperação da vegetação e das
características do leito do rio ideais para a
reprodução de espécies piscícolas e de bivalves;
Monitorizar os efetivos populacionais das
espécies previamente identificadas no EIA e a sua
distribuição a uma escala adequada, a sua
biologia e ecologia, estado do habitat, ameaças,
medidas de conservação e tendências
populacionais, por um período de, pelo menos, 5
anos
posteriormente
ao
acidente
e
implementação das medidas referidas;
Definir zonas de proteção que incluam os locais
essenciais para a conservação da espécie, como
por exemplo as áreas de reprodução e desova, de
acordo com as características das espécies
consideradas. Implementar medidas de proteção
nestas áreas, de forma a evitar a sua perturbação
através de atividades humanas;

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 582 de 620
Junho 2020

Níveis de
alerta

Situação

Impacte

Medidas de minimização
Implementar medidas de controlo de introdução
de espécies animais exóticas, tanto piscícolas
como de bivalves e proceder a ações de controlo
ou erradicação das populações das espécies já
introduzidas;
Translocação de indivíduos, caso seja necessário.

8.6 Paisagem
Desmatação do terreno movimentos de terra e decapagem dos solos
MM.Ps.01 - Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por
movimentos de terra deverá ser protegida, de modo a não ser afetada com o movimento de
máquinas e viaturas.
MM.Ps.02 - Remoção, armazenamento e reposição da terra viva que se situa em locais afetados
pela obra, com o objetivo de preservar as características da terra removida antes do início da
obra permitindo a sua posterior utilização no revestimento de taludes.
MM.Ps.03 - A decapagem incidirá sobre o horizonte superficial do solo (horizonte H), nas zonas
de solos ricos em matéria orgânica e de textura franca, numa espessura variável, de acordo com
as características do terreno.
MM.Ps.04 - A terra viva deverá ser armazenada em pargas, de forma trapezoidal, com o objetivo
de garantir arejamento e a manutenção das características físico-químicas da terra.

Estabilização do solo e revegetação de áreas afetadas
As áreas alvo de integração paisagística após a conclusão da obra são as zonas de estaleiros,
zonas de acesso, zonas de obra, taludes e paramentos e zonas de empréstimo.
Com o objetivo de assegurar a correta execução da Proposta de Recuperação Paisagística e a
integração e recuperação das áreas afetadas pela obra:
MM.Ps.05 - Deve ser efetuada a implementação correta e cuidada do Projeto de Integração
Paisagística, com controlo da qualidade dos materiais empregues e dos trabalhos a realizar.
MM.Ps.06 - O solo que foi sujeito a uma elevada compactação causada pela presença de
estaleiros, acessos, depósitos temporários ou outros deve ser alvo de uma mobilização profunda
à qual se seguirão ações de recuperação do solo e da paisagem, nomeadamente ações de
sementeira e plantação de espécies.
MM.Ps.07 - A terra viva resultante da decapagem deverá ser utilizada na última camada das
zonas a revegetar. Tal procedimento reduz custos e protege o ambiente de contaminações com
mais elementos estranhos.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 583 de 620
Junho 2020

MM.Ps.08 - Todas as áreas afetadas pela obra, depois de terminada a obra, serão objeto de
reposição paisagística. Assim, devem prever-se o revolvimento em profundidade dos solos
utilizados, reconstituindo, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio, a modelação,
estabilização, espalhamento de terra viva e a plantação e sementeira destas superfícies.
MM.Ps.09 - Revestimento vegetal do paramento de jusante. A terra vegetal é colocada
posteriormente à retificação do respetivo talude e compactada. Dever-se-á proceder a uma
escarificação da terra vegetal, numa profundidade de cerca de 15 cm, com recurso a
equipamento adequado. Após a escarificação proceder-se-á à sementeira.
MM.Ps.10 - Áreas de empréstimo, após conclusão das escavações e transporte dos volumes de
terras necessários deve proceder-se: a uma modelação final por forma a melhorar a integração
e leitura na paisagem com formas o menos artificiais possível, assegurar à estabilização e a
drenagem natural, e proceder a um total revestimento vegetal.
MM.Ps.11 - De forma a garantir a integração paisagística do projeto deverá ser realizada a
manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma a assegurar a preservação do
coberto vegetal.

8.7 Ordenamento do Território
Na fase de construção deverão ser implementadas as seguintes medidas:
MM.OT.01 - O estaleiro deverá estar localizado na classe de espaço de indústria extrativa, não
sendo admissíveis ações/atividades dentro das áreas de REN. O estaleiro não deverá localizarse próximo de linhas de água, nem em áreas correspondentes ao domínio hídrico;
MM.OT.02 - Qualquer atividade que incida sobre o domínio hídrico deve dispor da devida
autorização;
MM.OT.03 - Caso se verifique, durante a fase de obra, a necessidade de corte ou arranque de
alguma espécie protegida deverá ser efetuado o devido pedido junto do ICNF;
MM.OT.04 - Deverão ser respeitadas as distâncias mínimas ou outras diligências referidas no
presente EIA, no PDM e legislação vigente, caso se verifique a necessidade de afetar
infraestruturas ou recursos para os quais existem servidões e restrições, como é o caso da rede
elétrica ou rede rodoviária;
MM.OT.05 - De forma a prevenir a ocorrência de acidentes graves, e devido à proximidade antes
da obra de alteamento da BAI, a ALMINA deverá informar a ORICA do início da obra;
MM.OT.06 - Implementar as medidas necessárias, de forma a respeitar os objetivos elencados
para a ZPE de Castro Verde;
Na fase de exploração deverão ser levadas a cabo as seguintes medidas:
MM.OT.07 - Garantir que nenhuma atividade e/ou ações incide em área do regime da REN;
MM.OT.08 - Assegurar a faixa de proteção às servidões e restrições de utilidade pública.
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8.8 Património cultural
MM.PC.01 - Sondagens arqueológicas de diagnóstico (mecânicas e manuais, que deverão ter os
seguintes objetivos:
−
−
−
−

Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua
extensão;
Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no
decorrer das sondagens;
Caraterizar o seu estado de conservação;
Avaliar o potencial histórico e arqueológico de cada sítio.

QUADRO 225 – MEDIDAS

ESPECÍFICA S DE MITIGAÇÃO PATRIMONIAL

(SONDAGENS

ARQUEOLÓGICA S DE

DIAGNÓSTIC O)
N.º

Sítio

Infraestrutura

Medidas de Minimização

2

Manteirinha 1

Instalação de resíduos
“BE-BAC”

Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico.

3

Manteirinha 2

Instalação de resíduos
“BE-BAC”

Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico.

4

Vipasca

BAI

Área total das sondagens – 20 m².

Área total das sondagens – 20 m².
Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico.
Área total das sondagens – 20 m².

MM.PC.02 - Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um relatório
preliminar com os seguintes objetivos:
−
−
−

Apresentar uma síntese dos resultados obtidos;
Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio;
Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização de
intervenções arqueológicas manuais em área (localização, metodologia, volume de
terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos).

MM.PC.03 - Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos
arqueológicos conservados e com valor histórico e científico, deverá ser realizada uma
intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas diretamente pelo projeto, que deve
abranger todos os contextos arqueológicos com impactes negativos diretos.
MM.PC.04 - A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas
sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação;
MM.PC.05 - Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de
empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra
que não tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos,
podem vir a ser condicionadas;

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 585 de 620
Junho 2020

MM.PC.06 - No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra
deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela
essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar;
MM.PC.07 - As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do
Acompanhamento Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do
seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de
conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo;
MM.PC.08 - Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela do património móvel;
MM.PC.09 - Antes da obra ter início deverá ser apresentado o Plano Geral de Acompanhamento
Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos trabalhos arqueológicos);
MM.PC.10 - As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em
Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
−
−

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização;
Registar todas as ocorrências identificadas durante o acompanhamento arqueológico
(de carácter natural e de caráter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o
prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização extraordinárias
ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e
realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens
arqueológicas de diagnóstico.

MM.PC.11 - No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá
corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual
serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização
sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original;
MM.PC.12 - Deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de
incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios
afetados pelo projeto. As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na
zona abrangida pelo projeto são as seguintes:
−

−

−

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos
trabalhos, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto.
o A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área
afetada pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já
existentes.
o A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora,
que deverão ser repostas regularmente;
Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos
habitacionais e funerários, durante o acompanhamento arqueológico.
o As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos:
identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor
patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da
obra.
Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e funerários) com
afetação negativa direta.
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MM.PC.13 – Na fase de exploração o sítio N.° 4, Vipasca (CNS 18, PAG003 PDM, nível 2), povoado
mineiro de grandes dimensões deverá possuir vedação permanente e sinalização, de forma à
proteção integral do mesmo sítio.

8.9 Sócio economia
A implementação do projeto em análise comporta impactes na socio economia local,
nomeadamente ao nível da união das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e concelho de
Aljustrel. Estes impactes são maioritariamente de natureza positiva, razão pela qual são apenas
apontadas algumas medidas de minimização e/ou compensação relativas aos efeitos negativos
de carácter temporário esperados durante a fase de construção. São também propostas
medidas e recomendações destinadas à potenciação dos benefícios a gerar pelo projeto. Para
potenciar os impactes ambientais positivos identificados, deverão ser implementadas as
seguintes medidas:
MM.SE.01 - Contratação de mão-de-obra local para os trabalhos de construção civil e
transportes, sempre que possível. Esta medida poderá contribuir para a redução da taxa de
desemprego local, para compensar as populações mais afetadas, aumentando o seu rendimento
e evitar o aparecimento de conflitos com indivíduos estranhos à zona;
MM.SE.02 - Negociar com empresas e/ou fornecedores de matérias-primas, sedeados no
concelho ou na região, no sentido de trazer receitas para estas zonas;
Relativamente aos impactes ambientais negativos, as medidas minimizadoras a implementar
deverão incluir:
MM.SE.03 - Informação prévia de apresentação dos projetos a executar à população afetada,
através da Câmara Municipal e da Comissão de Acompanhamento Ambiental da ALMINA, onde
deverão ser abordados temas tais como: descrição geral do projeto, eventuais alterações das
acessibilidades, planeamento das obras e período de duração das mesmas;
MM.SE.04 - Implementar medidas que garantam a salvaguarda da qualidade de vida da
população e a segurança no local da obra e em zonas afetas aos projetos. Assim, todos os locais
que possam oferecer perigo a peões e veículos, deverão ser vedados e sinalizados;
MM.SE.05 - A escolha dos itinerários a utilizar pelos veículos pesados de transporte de inertes e
outros materiais entre os locais de fornecimento e o local das obras deve ser efetuada, tendo
em conta a menor afetação possível da qualidade de vida da população;
MM.SE.06 - Deverão ser tomadas medidas relativas à segurança de veículos e pessoas,
designadamente medidas de sinalização e de redução de velocidade;
MM.SE.07 - Gestão das atividades construtivas e do tráfego de veículos pesados ligados às obras
no sentido da sua restrição nos períodos mais críticos, designadamente no período noturno;
MM.SE.08 - Relativamente à defesa da segurança, higiene e saúde dos trabalhadores,
cumprimento das disposições legais aplicáveis, tendo em atenção que a implantação do(s)
estaleiro(s) só pode ter lugar desde que o dono da obra disponha de um plano de segurança e
de saúde que estabeleça as regras a observar.
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Na fase de exploração os impactes negativos no descritor “Socio economia” são praticamente
inexistentes e como tal, não se propõem medidas de minimização específicas para este
descritor. Serão, no entanto, de recomendar as medidas propostas para os restantes
descritores, nomeadamente para o “Ambiente sonoro” e “Qualidade do ar”.
MM.SE.09 – Recomenda-se como medida de potenciação mais relevante para a fase de
exploração maximizar a contratação de funcionários e fornecedores oriundos do concelho e da
região;
Na fase de desativação recomendam-se as medidas preconizadas para a fase de construção.

8.10 Qualidade do Ar
Durante a fase de construção do projeto recomenda-se que sejam tidas em consideração as
seguintes medidas para minimização dos impactes na qualidade do ar:
MM.QA.01 - Seleção dos locais para estaleiros o mais afastados possíveis das zonas habitadas.
Devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou
minimizar movimentações de terras e aberturas de acessos e assim manter o controlo e
minimização das emissões associadas a este tipo de infraestrutura;
MM.QA.02 - Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no
interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis;
MM.QA.03 - Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de
poeiras;
MM.QA.04 - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos
à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização
das emissões gasosas;
MM.QA.05 - Humedecimento periódico das vias de circulação de equipamento pesado e das
áreas de terraplenagem;
MM.QA.06 - Instalação das áreas de terraplenagem, sempre que possível, junto a barreiras
naturais e a montante dos ventos dominantes face a potenciais recetores;
MM.QA.07 - Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser devidamente
lavadas de modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obras.
Durante a fase de exploração do projeto recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de
minimização:
MM.QA.08 - Manutenção das medidas de minimização já implementadas, nomeadamente:
encapsulamento dos tapetes transportadores, dos stockpiles e das zonas de britagem de
superfície;
MM.QA.09 - Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de
poeiras;
MM.QA.10 - Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser devidamente
lavadas de modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o exterior da instalação;
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MM.QA.11 - Manutenção periódica dos equipamentos da instalação, para estes operarem nas
condições normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos.

8.11 Ambiente Sonoro
O único fator impactante a considerar no âmbito do ruído será o funcionamento de máquinas e
veículos durante a construção, tanto no local de obra como na envolvente próxima, pelo que as
medidas seguidamente recomendadas visam essencialmente a sua minimização e controlo:
MM.AS.01 - Implementação de sinalização a limitar a velocidade na obra e envolvente próxima;
MM.AS.02 - Assegurar a correta manutenção das máquinas e dos veículos afetos à obra para
minimizar a emissão do ruído;
MM.AS.03 – Evitar, na medida do possível, a realização de trabalhos durante o período noturno.

8.12 Resíduos
MM.Re.01 - Todos os resíduos produzidos deverão ser entregues a operador licenciado;
MM.Re.02 - Deverá privilegiar-se opções de valorização de resíduos em detrimento de opções
de eliminação;
MM.Re.03 - Todos os resíduos deverão ser mantidos bem-acondicionados nos respetivos
contentores e nos respetivos parques;
MM.Re.04 - A ALMINA deverá antecipar necessidades extraordinárias de contentores no caso
de produções anormais de resíduos.

8.13 Risco de Catástrofes
MM.RC.01 - Plano de Segurança/Emergência para a fase de obra;
MM.RC.02 - Devem ser garantidas as acessibilidades dos meios de socorro em caso de acidente.

8.14 Saúde Humana
Durante a fase de construção do projeto recomenda-se que sejam tidas em consideração as
seguintes medidas para minimização dos impactes na saúde humana:
MM.SH.01 - Deve proceder-se ao humedecimento do local por aspersão e após os processos de
movimentação de solos de forma a minimizar a dispersão de gases e poeiras e os veículos devem
ser lavados antes da saída para o exterior do limite industrial da ALMINA;
MM.SH.02 - Devem ser desenvolvidos os trabalhos e utilizados os horários de forma a afetar o
menor número de população;
MM.SH.03 - Cumprimento do procedimento “PS-SST.G13 Exposição ao ruído” para minimizar os
efeitos do acréscimo do nível de ruido;
MM.SH.04 - Promover ações de sensibilização para a adequada gestão de substâncias perigosas
e disponibilizar os meios adequados para prevenção e contenção de derrames ;
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MM.SH.05 - Os equipamentos, máquinas e veículos afetos à obra, deverão ser inspecionados e
mantidos em boas condições de funcionamento, de modo a evitar a emissão de níveis sonoros
superiores;
MM.SH.06 - Seleção dos locais para estaleiros o mais afastados possíveis das zonas sensíveis.
Devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou
minimizar movimentações de terras e aberturas de acessos e assim manter o controlo e
minimização das emissões associadas a este tipo de infraestrutura;
MM.SH.07 - Assegurar que o transporte de materiais passiveis de dispersão pela ação do vento
seja efetuado em veículos cobertos e que é efetuada a lavagem dos rodados à saída do complexo
mineiro;
MM.SH.08 - Continuação da participação dos serviços de Saúde locais na Comissão de
Acompanhamento Ambiental (CAA) constituída pela empresa;
Durante a fase de exploração do projeto recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de
minimização:
MM.SH.09 –Garantir a implementação dos programas de monitorização da qualidade do ar e
ambiente sonoro descritos no capítulo “Monitorização” e assegurar a sua divulgação na CCA e à
Comunidade.

8.15 Alterações Climáticas
MM.AC.01 - Adoção de medidas de otimização do consumo de combustíveis e energia;
MM.AC.02 - Efetuar anualmente o cálculo das emissões de GEE provenientes da atividade, de
forma a acompanhar a evolução das emissões e caso se justifique elaborar um plano de medidas
que promovam a redução das mesmas;
MM.AC.03 - Efetuar ações de sensibilização para os colaboradores;
MM.AC.04 - Promover a plantação e conservação do local, de forma a regenerar os valores
perdidos pela implantação da instalação;
MM.AC.05 - Considerar a predominância de espécies na região na escolha das datas para
execução das obras.
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9 Monitorização
9.1 Programas de Monitorização
A definição de um Programa de Monitorização (PM) associado a um projeto é uma forma de
avaliar os efeitos desse projeto em determinado fator ambiental. Um PM é necessário quando
na fase de avaliação existem incertezas sobre os impactes ou sobre a eficácia das medidas
definidas e a sua inclusão num EIA carece de fundamentação, sendo essencial a integração nos
PM dos elementos que garantam a eficácia da sua implementação.
De um modo geral os Programas de Monitorização devem contemplar:
−
−

−

A avaliação da necessidade da monitorização, que pode estar associada à incerteza de
impactes do projeto ou da eficácia de medidas;
A definição de objetivos para a monitorização, que deve ponderar, nomeadamente, se
se pretende avaliar os efeitos do projeto em determinado fator ambiental, contribuir
para a avaliação dos impactes cumulativos, avaliar a eficácia de medidas e a necessidade
de medidas adicionais ou contribuir para o conhecimento sobre a tipologia de projeto,
medidas e impactes;
A definição da dimensão temporal, que deve ter em conta o período adequado para a
prossecução dos objetivos de monitorização, considerar as diferentes fases do projeto
e o período de referência, bem como os critérios para a revisão dos programas de
monitorização.

A definição de critérios de avaliação dos dados, no sentido de avaliar a eficácia de medidas ou
de aferir a influência do projeto num fator ambiental, de forma a ser possível avaliar se os
objetivos definidos para a monitorização foram atingidos.
Os Programas de monitorização devem incluir os seguintes elementos:
−

Fundamentação da necessidade de monitorização, tendo em atenção os impactes
identificados e as medidas previstas;

−

Objetivo do programa de monitorização, nomeadamente a avaliação dos efeitos do
projeto nos fatores ambientais e da eficácia das medidas;

−

Identificação dos parâmetros a monitorizar;

−

Dimensão espacial da monitorização, com a identificação dos locais das amostragens ou
registos (incluindo respetiva cartografia), incluindo os critérios de seleção e a análise do
seu significado estatístico;

−

Dimensão temporal da monitorização, indicando o período adequado para a
prossecução dos objetivos de monitorização, para as diferentes fases do projeto, e
frequência das amostragens ou registos, incluindo a análise do seu significado
estatístico;

−

Métodos de amostragem e registo de dados, e equipamentos necessários;

−

Definição de indicadores de atividade do projeto, associados à construção, exploração
e desativação, ou de fatores exógenos, que tenham relação com os resultados da
monitorização;

−

Métodos de tratamento dos dados, incluindo tratamento estatístico;

−

Critérios de avaliação dos dados, e respetiva fundamentação técnica ou legal;
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−

Tipo de medidas adicionais a adotar na sequência dos resultados dos programas de
monitorização;

−

Periodicidade da elaboração dos relatórios de monitorização e respetivo calendário de
entrega à autoridade de AIA;

−

Critérios para a revisão dos programas de monitorização.

O plano de monitorização proposto é constituído pelo somatório dos programas de
monitorização necessários ao controlo dos fatores de monitorização identificados e
apresentados nos pontos anteriores, bem como por um conjunto de indicações referentes ao
Relatórios de Monitorização (RM) a efetuar.
Considera-se que não será necessário executar planos de monitorização da componente de
ecologia, uma vez que não se observou a presença de valores naturais que o justifiquem, nem
se detetou/prevê a sua afetação. No entanto caso exista contaminação da linha de água recetora
de efluentes, deve aplicar-se o Plano de Emergência (constante no Capítulo 8.4).
De referir que, quanto à espécie Unio tumidiformis, a presença de valvas de indivíduos mortos
em 2011 nas estações 6 e 8, e três indícios da sua presença em 2012, não confirmaram a
presença desta espécie na área de estudo, já que não foi encontrado nenhum individuo vivo. De
realçar que as amostragens de 2012 foram intensivas e direcionadas a esta espécie em
particular.
Posto isto, não se considera necessário executar qualquer plano de monitorização para esta
espécie.

9.1.1 Programa de monitorização da qualidade das Águas Superficiais
9.1.1.1 Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar deverão ser os que estão definidos na LA n.º 63/0.1/2015, que são
apresentados no Quadro 64 do subcapítulo 5.4 deste relatório. Este programa de monitorização
deverá ser levado a cabo nas 3 fases de projeto: construção, exploração e desativação.

9.1.1.2 Local
Os locais a monitorizar deverão ser os referidos na atual LA e são apresentados na Figura 73 do
subcapítulo 5.4 deste relatório.

9.1.1.3 Frequência da amostragem
Sugere-se que a frequência de amostragem seja a definida na LA n.º 63/0.1/2015, que é
apresentada no Quadro 64 do subcapítulo 5.4 deste relatório.

9.1.1.4 Registos
Os resultados obtidos nos boletins de análise deverão ser comparados com os Valores Máximos
Recomendados (VMR) e Valores Máximos Admissíveis (VMA) dos Anexos X (Qualidade das águas
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doces para fins aquícolas – águas piscícolas) XII (Variação dos valores máximos admissíveis e
recomendáveis do zinco total e do cobre solúvel, respetivamente, em função da dureza total das
águas doces superficiais para fins aquícolas – águas piscícolas) e XXI (Objetivos ambientais de
qualidade mínima para as águas superficiais) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

9.1.1.5 Técnicas e métodos de análise
Os métodos de análise deverão ser os definidos na atual LA.

9.1.1.6 Equipamento necessário
Os equipamentos a utilizar deverão ser sondas multiparamétricas para medição do pH,
temperatura, oxigénio dissolvido e condutividade, bem como recipientes para recolha de água
a analisar em laboratório acreditado para o efeito.

9.1.1.7 Indicadores ambientais
Sendo a qualidade das águas superficiais um descritor ambiental sujeito a regime legalmente
estabelecido considera-se relevante o cumprimento dos valores limite definidos nos 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, respetivamente, em
função da dureza total das águas doces superficiais para fins aquícolas – águas piscícolas) e XXI
(Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais) do Decreto-Lei n.º
236/98, de 1 de agosto.

9.1.1.8 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos
resultados
Deverão ser adotadas todas as medidas propostas para a fase de exploração, no sentido de
diminuir a carga poluente nas águas superficiais da área de estudo.

9.1.2 Programa de monitorização da qualidade das Águas Subterrâneas
9.1.2.1 Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar deverão ser os que estão definidos na LA n.º 63/0.1/2015, que são
apresentados no Quadro 53 – Frequência de monitorização dos pontos de monitorização de
águas subterrâneas de acordo com a LA n.º 63/0.1/2015. Este programa de monitorização
deverá ser levado a cabo nas 3 fases de projeto: construção, exploração e desativação. deste
relatório. Este programa de monitorização deverá ser levado a cabo nas 3 fases de projeto:
construção, exploração e desativação.
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9.1.2.2 Local
Os locais a monitorizar deverão ser os mesmos na atual LA, que são apresentados no Figura 69
do subcapítulo 5.4 deste relatório.

9.1.2.3 Frequência da amostragem
Sugere-se que a frequência de amostragem seja a definida na LA n.º 63/0.1/2015, que é
apresentada no Quadro 53.

9.1.2.4 Registos
Os resultados obtidos nos boletins de análise deverão ser comparados com os Valores Máximos
Recomendados (VMR) e Valores Máximos Admissíveis (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. As captações
de água subterrânea monitorizadas (poços), deverão ser ainda comparadas com o Decreto-Lei
n.º 306/2007, de 27 de agosto - Anexo I: Qualidade de água para consumo humano.

9.1.2.5 Técnicas e métodos de análise
Os métodos de análise deverão ser os definidos na atual LA.

9.1.2.6 Equipamento necessário
Os equipamentos a utilizar deverão ser sondas multiparamétricas para medição do pH,
temperatura, oxigénio dissolvido e condutividade, bem como recipientes para recolha de água
a analisar em laboratório acreditado para o efeito.

9.1.2.7 Indicadores ambientais
Sendo a qualidade das águas subterrâneas um descritor ambiental sujeito a regime legalmente
estabelecido considera-se relevante o cumprimento dos valores limite definidos nos 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, e adicionalmente só para os poços o Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de
agosto.
Contudo para os parâmetros pH, Condutividade, Cloretos, Sulfatos, Arsénio e Chumbo, os
resultados de monitorização devem ser comparados com os limiares definidos pela Autoridade
Nacional da Água, e que estão definidos na LA n.º 63/0.1/2015.
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9.1.2.8 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos
resultados
Deverão ser adotadas todas as medidas propostas para a fase de exploração, no sentido de
diminuir a carga poluente nas águas subterrâneas da área de estudo.

9.1.3 Programa de monitorização da descarga do Efluente Industrial Tratado
(EIT)
9.1.3.1 Parâmetros a monitorizar
Sugere-se que os parâmetros a monitorizar e a periodicidade sejam as mesmas que estão
definidas na atual LA.

9.1.3.2 Local
O local a monitorizar é o ponto EH1, localizado no Barranco do Morgado cujas coordenadas,
segundo o sistema de coordenadas ETRS89/PTM06, são:
−
−
−

M= -4746.43,
P= -198784.64, e
Z= 129.209.

9.1.3.3 Registos
Os resultados obtidos nos boletins de análise deverão ser comparados com os VLE definidos na
atual LA.

9.1.3.4 Técnicas e métodos de análise
Os métodos de análise deverão ser os definidos na atual LA.

9.1.3.5 Equipamento necessário
Os equipamentos a utilizar deverão ser sondas multiparamétricas para medição do pH,
temperatura, oxigénio dissolvido e condutividade, bem como recipientes para recolha de água
a analisar em laboratório acreditado para o efeito.

9.1.3.6 Indicadores ambientais
Sendo a descarga de águas residuais industriais tratadas em meio recetor natural um descritor
ambiental não sujeito a regime legalmente estabelecido, não se considera relevante o
estabelecimento de indicadores ambientais que permitam acompanhar a sua evolução. Devese, assim, garantir apenas, caso venham a ser definidos, o cumprimento dos limites impostos na
LA da instalação.
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9.1.3.7 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos
resultados
Apesar de não serem previsíveis desvios aos valores limite estabelecidos como guias para a
descarga de águas residuais em meio recetor natural, no caso de os resultados de monitorização
virem a evidenciar o contrário, devem estas situações, no âmbito das medidas de gestão
ambiental genéricas a desenvolver pela ALMINA ser entendidas como não conformidades.

9.1.4 Programa de monitorização da Qualidade do Ar
Neste ponto é apresentado o plano de monitorização para a fase de exploração da ALMINA, de
forma a aferir a eficácia das medidas previstas implementar para minimizar os impactes na
qualidade do ar.

9.1.4.1 Parâmetros a monitorizar
De acordo com os resultados do estudo de dispersão, no descritor “Qualidade do Ar”, torna-se
evidente a necessidade de monitorizar o poluente PM10 . Ao nível das PM2,5 , uma vez que de
acordo com os resultados da modelação, a atividade da ALMINA não promove ultrapassagens
do valor limite anual definido na legislação, não se considera relevante a sua inclusão no plano
de monitorização. A concentração estimada de chumbo (Pb) obtida através da modelação é,
como foi referido, completamente dependente de fatores de emissão relacionados com o
tráfego e que em nada se relacionam com a atividade mineira da ALMINA, o mesmo poderá ser
considerado para todas as possíveis avaliações para os metais pesados independentemente da
sua natureza. Daí que a monitorização da concentração de metais pesados deve estar
relacionada com a atividade de exploração da ALMINA. Neste contexto o plano de monitorização
que se propõe contempla a medição da concentração dos níveis de PM10 , chumbo (Pb), cobre
(Cu), e zinco (Zn), que estão diretamente relacionados com a atividade da empresa, apesar do
Cu e do Zn não estarem abrangidos pela legislação nacional.
Paralelamente devem ser efetuadas as medições dos parâmetros meteorológicos locais:
−
−
−
−
−

Velocidade do Vento;
Direção do Vento;
Quantidade de Precipitação;
Temperatura do Ar;
Humidade Relativa.

9.1.4.2 Local e frequência de amostragens
Para a caracterização da fase de exploração, deverão ser efetuadas medições indicativas que
são, de acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua atual redação, medições que se efetuam
com periodicidade reduzida, mas que satisfazem os outros objetivos de qualidade dos dados. O
período de frequência mínimo para as medições indicativas deverá respeitar o estipulado pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua atual redação. Desta forma, é apresentada no Quadro 226,
uma síntese dos períodos previstos na legislação e adotados no presente plano de monitorização
para PM10 , Pb, Cu e Zn.
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QUADRO 226 – PERÍODOS

DE FREQUÊNCIA PREVISTAS PARA AS MEDIÇÕES INDICATIVAS PARA AS

PM10 ,

PB, CU, ZN
Poluente

Local

Período de Referência mínimo por local

PM10, Pb, Cu e Zn

Junto à povoação de Aljustrel,

1 medição aleatória por semana repartida de modo
uniforme ao longo do ano

A localização exata do ponto de monitorização deverá ser selecionada após visita ao local, a
efetuar com o menor espaço temporal possível antes do início das medições. Na seleção exata
do local a monitorizar deverá ter-se em conta, tanto quanto possível, os seguintes critérios:
−

O fluxo de ar em torno da entrada de ar no amostrador deve ser livre, sem quaisquer
obstruções que afetem o fluxo de ar na proximidade do dispositivo de amostragem (em
geral, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores ou outros obstáculos
e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso de pontos de amostragem
representativos da qualidade do ar na linha de edificação);

−

Em geral, a entrada da sonda deve estar a uma distância entre 1,5 m (zona de
respiração) e 4 metros do solo;

−

A entrada da sonda não deve ser colocada na vizinhança imediata das fontes, a fim de
evitar a captura direta de emissões não difundidas no ar ambiente;

−

O exaustor da sonda de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a
recirculação do ar expelido para a entrada da sonda;

−

Deverá também atender-se aos seguintes fatores:
o

Fontes interferentes;

o

Segurança;

o

Acessibilidade;

o

Disponibilidade de energia elétrica e comunicações telefónicas;

o

Visibilidade do local em relação ao espaço circundante;

o

Segurança do público e dos operadores;

o

Requisitos em matéria de planeamento.

9.1.4.3 Técnicas,

métodos de

análise

ou

registo e

equipamentos necessários
Propõe-se que sejam utilizados os métodos de referência de acordo com o estabelecido no
Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua atual redação. Poderá ser utilizado qualquer outro método
que se demonstre possuir uma relação coerente com o método de referência. Nesse caso, os
resultados obtidos por esse método deverão ser corrigidos de modo a apresentarem resultados
equivalentes aos resultados que teriam sido conseguidos mediante a utilização do método de
referência. A demonstração de equivalência dos métodos deverá ser efetuada tendo em conta
as diretrizes existentes à data.
O período de integração dos dados obtidos deverá ser no mínimo o período considerado nos
valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua atual redação, para as PM10 e Pb, e nos valores
de referência do Ontario’s Ambient Air Quality Criteria (OAAQC), para o Cu e Zn, de forma a
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permitir a comparação dos valores obtidos com os respetivos valores limite presentes na
legislação nacional.
Os métodos de análise dos poluentes propostos no plano de monitorização encontram-se
descritos na Quadro 227. Os valores limite/valores de referência e respetivos períodos de
integração, serão os sintetizados no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação atual, para os
parâmetros PM10 e Pb, e Ontario´s Ambient Air Quality Criteria (OAAQC) para os parâmetros Cu
e Zn.
Q UADRO 227 – MÉTODO

DE MEDIÇÃO PARA OS POLUENTES

Poluentes atmosféricos
PM10
Pb
Cu (1)
Zn (1)

PM10 , PB, CU E ZN

Método de medição
Análise gravimétrica segundo EN
13284:2001
Espetrometria de massa com plasma
indutivo acoplado (ICP-MS) segundo EN
14385:2004

(1)

O Cu e o Zn não estão abrangidos na legislação nacional, mas considerou-se adequado aplicar o mesmo método de medição que
o usado para o Pb.

9.1.4.4 Critérios de avaliação de dados
Os valores de concentração de PM10 devem ser apresentados em termos de médias diárias e
médias do período total de medições. Relativamente ao Pb, os valores devem ser apresentados
em termos de médias do período total de medições. Os valores obtidos devem ser comparados
com os valores limite estipulados no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua atual redação.
Os valores de Cu e Zn devem ser apresentados em termos de médias diárias do período total de
medições, para posterior comparação com os valores de referência estipulados no Ontario’s
Ambient Air Quality Criteria (OAAQC), uma vez que são metais que não se encontram abrangidos
pela legislação nacional.
Devem ser realizadas rosas de poluição que permitam fazer a correlação das concentrações
medidas com as direções de vento registadas e desse modo perceber a influência da instalação
para os valores de concentração locais.
Em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite/valores referência, deverá ser
investigada para cada ocorrência de excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente
a investigação acerca da exposição do local a massas de ar provenientes de fontes específicas,
identificadas no local.
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De forma a caracterizar a qualidade do ar avaliada ao longo da totalidade das semanas previstas,
deverá ser aplicada a seguinte metodologia:
−
−

Para o poluente e para cada local, cálculo dos valores médios das campanhas;
Cálculo das concentrações médias do poluente por secção de vento registado durante
a monitorização, de forma a permitir avaliar a influência da ALMINA nos valores
medidos.

9.1.4.5 Indicadores ambientais
Sendo a qualidade do ar um descritor ambiental sujeito a regime legalmente estabelecido, não
se considera relevante o estabelecimento de indicadores ambientais que permitam acompanhar
a sua evolução. Deve-se assim garantir o cumprimento dos limites estipulados no Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro.

9.1.4.6 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos
resultados
Por serem previsíveis desvios aos valores limites estabelecidos por lei para as partículas,
principalmente na fase de construção, deverão ser adotados todas as medidas propostas para a
fase de construção, no sentido de diminuir as poeiras causadas pela obra.

9.1.5 Programa de monitorização do Ambiente Sonoro
9.1.5.1 Parâmetros a monitorizar
Na fase de exploração a emissão de ruído surge como um impacte ambiental associado a
atividades de carácter permanente, tornando-se por isso relevante a monitorização dos
parâmetros:
−

−

Valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente
determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em
avaliação;
Valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente a
que se exclui aquele ruído ou ruídos particulares, designados por ruído residual.

Considerando, que a ALMINA funciona 24 horas/dia, é de destacar que estes parâmetros devem
ser obtidos no período de referência diurno, entardecer e noturno, de acordo com o definido
nos conceitos apresentados no Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
A monitorização destes parâmetros visa garantir a conformidade com os requisitos legais
aplicáveis e que são o definido no Regime Legal sobre a Poluição Sonora (Regulamento Geral do
Ruído), em vigor desde 17 de janeiro de 2007 (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado
pelo Declaração de Retificação n.º 18/2007 e Decreto-Lei n.º 278/2007 e alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 136-A/2019, de 6 de setembro).
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Também as fases de construção e desativação da ALMINA corresponderão a uma alteração
significativa do ambiente acústico pelo que deverão motivar uma campanha de medição para
aferir da possibilidade de gerar incomodidade na envolvente.

9.1.5.2 Local
Os pontos de monitorização do ruído deverão corresponder a um conjunto de pontos da
envolvente à instalação preferencialmente junto dos principais recetores sensíveis,
nomeadamente os definidos em monitorizações anteriores e apresentados na Figura 138 e
Figura 139, do subcapítulo 5.11, sem prejuízo da introdução de novos pontos caso surjam
situações que o justifiquem.

9.1.5.3 Frequência da amostragem
A ALMINA deverá realizar, na fase de exploração, uma avaliação de incomodidade de ruído para
o exterior. Sendo previsível a inexistência de incomodidade para o exterior, e se as medições o
confirmarem, poder-se-á prescindir destas avaliações de forma periódica enquanto não ocorrer
uma alteração significativa do funcionamento da unidade industrial. Por alteração significativa
entende-se a alteração das características físicas das construções edificadas ou a introdução de
novas fontes geradoras de ruído, passíveis de provocar incomodidade para o exterior. No caso
de haver uma reclamação deverá igualmente ser efetuada a monitorização.

9.1.5.4 Registos
Considerando que esta monitorização será realizada recorrendo à contratação deste serviço a
empresa especializada e acreditada para o efeito, deverá o relatório produzido por esta ser
entendido como o registo da sua realização, sendo importante que a ALMINA proceda à sua
análise e avaliação da respetiva conformidade com os requisitos legais.

9.1.5.5 Técnicas e métodos de análise
Deverá, para efeitos dos procedimentos a usar, recorrer-se à normalização nacional aplicável e
que é, neste caso concreto, a existente nas três partes da norma portuguesa NP ISO 1996:2011,
referente à “Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente”. Também dever-se-á
ter em conta o Guia prático para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento
Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 da Agência Portuguesa do Ambiente (Out. 2011).

9.1.5.6 Equipamento necessário
O equipamento utilizado deve obedecer às especificações dos sonómetros preferencialmente
da classe 1 mas, pelo menos, da classe 2, conforme IEC publicação 651. Os sonómetros
integradores devem pertencer à classe P conforme especificado na publicação IEC 804.
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9.1.5.7 Indicadores ambientais
Sendo o ruído um descritor ambiental sujeito a regime legalmente estabelecido, não se
considera relevante o estabelecimento de indicadores ambientais que permitam acompanhar a
sua evolução. Deve-se assim garantir o cumprimento dos limites e diferenciais impostos pelo
Regulamento Geral do Ruído, referidos no subcapítulo do Ruido na Caracterização da Situação
de Referência.

9.1.5.8 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos
resultados
Apesar de não serem previsíveis desvios aos valores limites estabelecidos por lei para o ruído,
no caso dos resultados de monitorização vierem a evidenciar o contrário, devem estas situações,
no âmbito das medidas de gestão ambiental genéricas a desenvolver pela ALMINA, ser
entendidas como não conformidades. As não conformidades correspondem a situações de
desvio de uma situação em relação a um referencial definido, como por exemplo, a legislação
aplicável ou a norma NP EN ISO 14001. Para sistematizar as responsabilidades e autoridades,
para investigar e tratar as não conformidades, para tomar medidas para minimizar impactes
ambientais causados, dar início e concluir ações corretivas ou preventivas, deverá ser
estabelecido um procedimento que poderá ou não estar documentado. Este procedimento
deverá distinguir entre as diferentes formas de dar tratamento a uma não conformidade,
nomeadamente, correções, ações corretivas e ações preventivas. Um fator fundamental no
tratamento de não conformidades genéricas é a identificação e atuação sobre a causa da sua
ocorrência e a verificação da eficácia das medidas desencadeadas para a sua resolução.
Pretende-se com esta metodologia evitar a ocorrência repetida da mesma não conformidade.
Esta é a única forma abrangente de tratar as não conformidades genéricas que podem ter como
causa fatores tão distintos e imprevisíveis como falha humana/técnica, problemas de
manutenção, situações anormais de funcionamento/emergência, etc.

9.1.6 Programa de monitorização da estabilidade da instalação de resíduos “BEBAC”
Apresenta-se no Anexo IX o Plano de Instrumentação da instalação de resíduos “BE-BAC”, pelo
que se propõe que os parâmetros a monitorizar, a periodicidade, os locais de amostragem, os
registos, os equipamentos necessários, técnicas e métodos de análise, bem como os indicadores
ambientais e as medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados, estejam de
acordo com este documento.
Este programa de monitorização deverá ser levado a cabo nas 3 fases de projeto: construção,
exploração e desativação.
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9.1.7 Programa de monitorização dos Solos
9.1.7.1 Parâmetros a monitorizar
Como Plano de Monitorização dos Solos sugere-se que seja determinada a situação de
referência e que se proceda à monitorização anual das alterações da qualidade dos solos em
resultado do funcionamento da mina.
Como parâmetros a analisar, propõe-se os seguintes:
•
•
•

•
•

pH;
COT;
Metais:
✓Antimónio;
✓Arsénio;
✓Chumbo;
✓Cobre;
✓Mercúrio; e
✓Zinco.
Nas zonas de oficinas e de armazenamento de combustíveis, com óleos e
lubrificantes, deverão ainda ser analisados BTEX, PAH e TPH;
Compostos orgânicos (fenóis, compostos orgânicos voláteis halogenados e
compostos orgânicos voláteis não halogenados).

No que respeita aos compostos orgânicos voláteis halogenados e não halogenados, serão
selecionados parâmetros adequados, em função das substâncias perigosas presentes nas
instalações.

9.1.7.2 Local
Propõe-se como pontos para recolha de dados físico-químicos os definidos na planta presente
no Anexo II. Os pontos de amostragem, na sua grande maioria, coincidem, com os pontos de
amostragem usados para a caracterização da situação de referência, de forma a poderem ser
comparados ao longo do tempo.
Os pontos de amostragem selecionados têm em consideração a avaliação de várias tipologias
dos solos que se encontram nas áreas industriais (instalações mineiras e anexos)definidas no
EIA, entre estas:
•
•
•
•
•

Zona A (Moinho);
Zona B (Lavaria);
Zona C (Feitais);
Zona D (Máquinas móveis);
Pontos localizados no chapéu de ferro e fora deste.

As amostras, simples, deverão ser recolhidas na camada superficial do solo (até 30 cm de
profundidade).
Salienta-se que os locais selecionados tiveram em consideração as áreas dos tapetes
transportadores do minério extraído, armazenamento de minério, área da crivagem e moagem
do minério, Lavaria, armazém de concentrado, o armazenamento de consumíveis perigosos,
PATRI, oficina(s), reservatório(s) de combustível, instalações de resíduos, etc.
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Foram previstos pontos de amostragem em pelo menos uma chaminé de ventilação em cada
depósito mineral em exploração (atualmente Feitais e Moinho), para avaliação do efeito do
sistema de extração do ar da mina na deposição de partículas de minério e de explosivos.

9.1.7.3 Frequência da amostragem
A proposta de frequência de amostragem ao solo para avaliação da sua evolução temporal
durante o funcionamento da exploração mineira e após o seu encerramento, dada a atividade
da ALMINA propõe-se uma frequência de amostragem de 5 em 5 anos, apesar do ponto 12 do
Art.º 30.º do Regime de Emissões Industriais (Decreto-Lei n.º 127/2013) prever de 10 em 10
anos para os solos.

9.1.7.4 Registos
As amostras de solo deverão ser sujeitas a análise laboratorial, preferencialmente em
laboratório acreditado para o efeito. A quantificação das concentrações dos parâmetros de
interesse deverá ser obtida por determinação direta, não por ensaio de lixiviação (método usado
na caracterização realizada pela ALMINA em 2018).
Considerando que esta monitorização será realizada recorrendo à contratação deste serviço a
empresa especializada e acreditada para o efeito, deverá o relatório produzido por esta ser
entendido como o registo da sua realização, sendo importante que a ALMINA proceda à sua
análise e histórico de evolução, comparando eventualmente com referenciais fidedignos e
internacionalmente aceites, nomeadamente as Normas canadianas de Ontario, as Normas
holandesas ou o Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo da APA (Janeiro 2019).

9.1.7.5 Técnicas e métodos de análise
As técnicas e metódos de análise deverão contemplar os procedimentos seguidos pelo
laboratório acreditado.

9.1.7.6 Equipamento necessário
O equipamento utilizado deverá contemplar os procedimentos seguidos pelo laboratório
acreditado, de forma a evitar a potencial contaminação externa das amostras.

9.1.7.7 Indicadores ambientais
Uma vez que não existe ainda em Portugal legislação de solos, deverá a ALMINA comparar os
valores obtidos com o Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo da APA (Janeiro 2019).
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9.1.7.8 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos
resultados
Deverá a ALMINA acompanhar a evolução histórica dos mesmos. Em função dos resultados
obtidos poderá o plano de monitorização agora proposto ser reajustado
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10

Lacunas Técnicas e de Conhecimento

No estudo de qualidade do ar foram detetadas as seguintes lacunas de informação:
1.

2.

Informação relativa à atividade de detonação para extração do minério, nomeadamente
material extraído por detonação e frequência de detonações ao longo do ano. No
entanto, considera-se que os 5% das emissões determinadas para o processo de
extração (como as atividades desenvolvidas são subterrâneas, considerou-se que
apenas 5% das emissões atingem a superfície), permitem colmatar as lacunas existentes
ao nível das emissões associadas à utilização dos explosivos e ao funcionamento dos
equipamentos de apoio.
Fatores de emissão necessários ao cálculo das emissões associadas às atividades
mineiras desenvolvidas na ALMINA, para o poluente Pb. No entanto, face à tipologia das
fontes em estudo, não existem fatores de emissão publicados em documentos de
referência.

A restante informação obtida, tanto a nível bibliográfico, consulta de especialistas, como das
saídas de campo realizadas, foram suficientes para uma caracterização adequada da mesma.
Considera-se, assim, que o EIA se encontra bem caracterizado e fundamentado, pelo que não
existem lacunas de conhecimento que comprometam os objetivos a que o estudo se propôs.
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11 Conclusões
O projeto alvo deste estudo refere-se à atualização da capacidade instalada para 7.008.000
toneladas/ano de extração e da capacidade instalada produtiva de tratamento para 6.000.000
toneladas/ano da ALMINA – Minas do Alentejo, S.A., localizada no Alentejo (distrito de Beja,
concelho de Aljustrel e na união de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos).
A capacidade instalada de extração corresponde à exploração máxima de 800 ton/h,
desenvolvida 24 h/dia e 365 dias/ano (800 x 24 x 365 = 7.008.000).
A instalação enquadra-se no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (alterado pela
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro), que tem por objetivo a Prevenção
e o Controlo Integrados da Poluição.
A área de estudo abrange a ZPE de Castro Verde, mais concretamente a BAI. Não serão afetadas
quaisquer áreas afetas à REN, à RAN, nem se encontram previstas incompatibilidades com
outras condicionantes e servidões, num cenário do cumprimento das obrigações legais
específicas previstas nos diplomas relativos.
Importa referir que no âmbito do presente EIA, foram realizadas consultas a diversas entidades
com responsabilidades locais, regionais e/ou relativas a servidões impendentes ao local, e não
se registou qualquer parecer no sentido de propor a inviabilização do presente projeto. Desta
forma de todos os estudos realizados, assim como de todos os contactos com entidades
estabelecidos, não se verificou qualquer constrangimento para a realização do projeto.
No âmbito do Clima a região em estudo situa-se no domínio sub-húmido, sendo o clima quente
e temperado em Aljustrel. Na fase de exploração podem-se registar alguns impactes negativos,
mas de magnitude e significância reduzidos
Relativamente à Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, a área de estudo situa-se na
Faixa Piritosa Ibérica. Considera-se que não existem aspetos impeditivos para a implementação
do projeto. Apesar de se registarem alguns impactes negativos sobretudo na fase de construção,
os mesmos serão não significativos, caso sejam implementadas as medidas de minimização
propostas.
Em termos de Solos e Uso de Solos a área de estudo é caracterizada por diversos tipos de solos.
A grande maioria dos solos presentes na área de estudo são do tipo Ex (264,0 ha que
corresponde a 67,0%) e é caracterizado por ter um baixo teor orgânico e reduzido potencial
agrícola. Quanto à capacidade do uso do solo, a grande maioria da área encontra-se classificada
na classe de solo mais limitativa (E). Estão ainda presentes na área de estudo solos com
capacidade de uso D e solos em áreas não classificadas que são áreas não suscetíveis de
utilização agrícola. Os maiores impactes do projeto em estudo prendem-se com a possibilidade
de contaminação do solo, quer pela movimentação de máquinas e veículos quer por potencial
acidente, e pela perda de horizontes pedológicos associados ao volume de empréstimo
necessário à fase de construção.
Os impactes associados aos solos são minimizáveis pelas medidas referidas no presente EIA. Os
impactes de pequena expressão espacial consideram-se pouco significativos. Já os impactes com
elevada expressão espacial, relacionados com acidentes e derrames de elevadas dimensões, são
considerados significativos, mas com muito baixa probabilidade de ocorrência.
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O alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” considera-se significativo em termos de solos
e uso dos solos, tanto pela potencial ocorrência de um acidente nesta instalação e que resultaria
na libertação de quantidades elevadas de água contaminada, com consequente contaminação
de solos a jusante, como pelo elevado volume de empréstimo de solos necessário.
No que se refere aos Recursos Hídricos Subterrâneos, em termos hidrogeológicos, a área de
estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica designada por Maciço Antigo, na Zona Sul
Portuguesa. A área de estudo enquadra-se no Sistema Aquífero “Maciço antigo indiferenciado”,
que se encontra representado pela faixa piritosa ibérica, com fraca aptidão hidrogeológica. Não
são expectáveis impactes negativos significativos, desde que acauteladas as medidas de
minimização. Quanto aos Recursos Hídricos Superficiais, a área de estudo insere-se na bacia
hidrográfica do rio Sado. A nível local insere-se na sub-bacia da ribeira do Roxo. Não são
expetáveis impactes negativos significativos sobre os recursos hídricos superficiais, embora a
ALMINA já possua um plano de monitorização de qualidade de água superficial em caso de
descarga.
No âmbito da Ecologia a presença humana na área de estudo encontra-se bastante marcada,
sobretudo pela presença da atividade mineira. A vegetação existente reflete a ocupação
humana, observando-se a presença de antigas áreas agrícolas, que agora parecem ter um uso
mais esporádico, onde dominam formações herbáceas. As formações arbóreas são
essencialmente plantações ou desadensamentos de formações que constituem a vegetação
climática local: sobreirais e azinhais.
Foram inventariadas 215 espécies florísticas na área de estudo, tendo-se observado 57 espécies,
todas comuns, durante a saída de campo. Do total de espécies inventariadas bibliograficamente
7 apresentam elevado valor para a conservação. Durante a saída de campo realizada foi
registada a presença de 2 espécies protegidas por legislação nacional específica, o sobreiro e a
azinheira.
Relativamente à fauna, inventariaram-se 149 espécies faunísticas com ocorrência confirmada
ou potencial na área de estudo. Das espécies inventariadas, 25 apresentam estatuto
desfavorável de conservação. Tendo em conta os biótopos presentes na área de estudo e o
elevado grau de perturbação, considera-se improvável a presença de qualquer uma destas
espécies, considerando-se que a área pode eventualmente ser utilizada pelas espécies de
avifauna e de morcegos como local de passagem.
Foram cartografados 11 biótopos, sendo a área dominada pelo biótopo Prados, que representa
34% da área de estudo e pelo biótopo Humanizado, que representa 27% da área. O trabalho de
campo permitiu verificar a presença na área de estudo de 1 Habitat Natural da Rede Natura
2000.
De acordo com os elementos físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos avaliados de
acordo com as diretrizes da DQA, conclui-se que o estado ecológico das linhas de água a jusante
da instalação de resíduos é muito má. Para isso contribuem principalmente as métricas
associadas aos elementos fitobentos e macroinvertebrados, que são normalmente indicadores
da qualidade da água. Os parâmetros físico-químicos também revelaram uma pobre qualidade
da água. Evidencia-se assim uma nítida deterioração da qualidade da água ao longo de toda a
área de estudo, resultante da alteração dos habitats ribeirinhos e das várias pressões existentes
ao longo dos cursos de água.
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A degradação morfológica observada (e.g. margens alteradas) contribui também de forma
significativa para a reduzida biodiversidade nas estações amostradas e para os reduzidos níveis
de qualidade face aos elementos hidromorfológicos. As comunidades de macroinvertebrados
bentónicos presentes refletem também a baixa qualidade da água nos cursos de água
monitorizados, apresentando-se empobrecidas e dominadas por espécies muito tolerantes, que
ocupam habitats significativamente diferentes. De salientar ainda, que nas estações
imediatamente a jusante da instalação as comunidades biológicas, e subsequentemente a
qualidade ecológica da água, são fortemente afetadas pelas condições hidrológicas e a
variabilidade sazonal. Toda a área de estudo é ainda fortemente afetada por processos de
eutrofização, verificando-se um congestionamento vegetal de largas extensões de leito fluvial.
Durante a fase de construção os principais impactes sobre a flora prendem-se com a afetação
direta de biótopos devido às obras de implantação do projeto e ao enchimento das áreas da
instalação de resíduos “BE-BAC” e do alteamento da BAI, com a consequente remoção da
vegetação desses locais. Observa-se, no entanto, que as estruturas temporárias serão instaladas
dentro do limite industrial da ALMINA. A circulação de pessoas e máquinas afetas à obra poderá
levar a um ligeiro aumento do número de pessoas que, diariamente, utilizam o espaço, sendo
ainda possível que exista o aumento do risco do favorecimento da instalação de espécies
exóticas invasoras e a degradação de biótopos envolventes através do pisoteio, deposição de
poeiras, etc. Todos os impactes foram classificados como de baixa a muito baixa significância,
sendo que os biótopos que se prevê que sejam efetivamente afetados possuem um valor
ecológico muito baixo. Os principais impactes sobre a fauna na fase de construção advêm
sobretudo da perda de biótopos devido à remoção ou degradação da vegetação, e consequente
degradação dos habitats existentes para a fauna. No entanto, a afetação destes habitats prevêse diminuta, incidindo essencialmente em área com baixo valor para a fauna.
Durante a fase de exploração considera-se que a maioria dos impactes estará relacionada com
o aumento da presença humana na área, que já é elevado, e que poderá levar à degradação do
estado de conservação dos biótopos, que na sua maioria se encontram já bastante degradados.
Relativamente à fauna, o potencial aumento da presença humana pode traduzir-se num
eventual aumento da perturbação de espécies de fauna. No entanto, é necessário ter em
consideração que esta é uma área industrial já sujeita a níveis de perturbação consideráveis.
Destaca-se a existência de um impacte positivo durante a fase de desativação: como a
recuperação paisagística da área envolvente ao projeto e a recuperação da linha de água que se
situa nas proximidades do mesmo. Considerando-se que estas ações serão realizadas
recorrendo a espécies nativas, da região e bem-adaptadas ao local, este será um impacte
positivo, que pode facilitar a instalação de outras espécies nativas e promover a biodiversidade
local.
No que concerne à linha de água recetora prevêem-se, em caso de acidente, impactes negativos
provenientes de uma potencial rutura ou galgamento do paramento e consequente propagação
da onda de "lama" proveniente do colapso do paramento e/ou libertação de água contaminada
e sedimentos provenientes da infraestrutura e de média e baixa significância, afetando todas as
comunidades faunísticas e florísticas a jusante da instalação.
A área de instalação do projeto localiza-se numa zona onde existe uma presença humana muito
marcada, pelo que se prevê que os impactes sobre a biodiversidade sejam diminutos.
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Recomendam-se ações de recuperação paisagística que devem utilizar exclusivamente espécies
autóctones e bem-adaptadas às condições biofísicas da área em questão, seja evitado o uso de
qualquer espécie invasora ou com potencial invasor nos planos de recuperação paisagística e na
recuperação da linha de água, dando-se preferência a espécies autóctones. Relativamente à
linha de água recetora do efluente da BAI, recomenda-se que, aquando de descargas associadas
com fenómenos de cheia, seja acautelada a não-transposição de espécies exóticas de fauna
piscícola para jusante da infraestrutura. Recomenda-se ainda a adoção de diferentes medidas
de minimização em caso de acidente, dependendo da gravidade do cenário.
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas
executadas no âmbito do Património resultaram no inventário de 3 ocorrências patrimoniais na
área de incidência do projeto de alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e 1 ocorrência
patrimonial na área de incidência do projeto de alteamento da BAI.
As 4 ocorrências localizam-se na área de impacte direto dos 2 projetos, mas uma das ocorrências
já foi intervencionada, confirmando-se a ausência de contextos arqueológicos conservados. Por
este motivo, há apenas 3 potenciais impactes negativos no âmbito destes projetos. Apesar do
valor patrimonial dos locais identificados, não existem motivos para inviabilizar este projeto,
desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os
impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração serão
nulos.
Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, existem importantes condicionantes
patrimoniais para o normal decorrer deste projeto, sendo necessário assegurar o cumprimento
das medidas de mitigação específicas (sondagens arqueológicas de diagnóstico e escavação
integral de eventuais contextos arqueológicos com afetação direta).
As medidas de minimização patrimonial de impacte são genéricas, designadamente o
acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem
todo o tipo de movimentação de solos (desmatação, escavações, terraplanagens, depósitos e
empréstimo de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.
No que diz respeito à Socioeconomia, em 2011 a taxa de população ativa de Aljustrel era de
48,6%, inferior à da região Alentejo, de 52,4%. Os índices de evolução da estrutura etária
demonstram uma taxa de crescimento natural negativa em Aljustrel, acompanhada por índice
de envelhecimento muito elevado e de uma taxa bruta de mortalidade elevada, resultados que
não colaboram para o desenvolvimento económico e regional. No entanto o projeto da ALMINA
vai de encontro ao Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel (PEDAL), na
medida em que o funcionamento da empresa contribui para o incremento da atividade
económica, mas, igualmente, para a fixação de população jovem e qualificada no concelho,
conforme demonstrado pelos dados da empresa. A ALMINA considera-se uma empresa
socialmente responsável e nos últimos anos tem apoiado projetos de carater social, educativo,
cultural e ambiental, quer financeiramente, quer em colaboração com outras entidades. A
constituição e dinamização da Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA), onde
participam as partes interessadas mais relevantes a nível local e regional deve ser sublinha da
como um instrumento essencial na diminuição de impactes psicossociais.
Salienta-se ainda os benefícios do projeto em termos de economia circular, uma vez que a
central de pasta promove a reutilização dos rejeitados.
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Ao nível da Paisagem a área de estudo insere-se na província tradicional do Baixo Alentejo e é
abrangido principalmente pela Unidade de Paisagem (110 – Terras Fortes do Baixo Alentejo) e
marginalmente a sul pela Unidade de Paisagem (114 – Campo Branco de Castro Verde). Existem
3 subunidades de paisagem: peneplanície alentejana, área urbano-industrial de Aljustrel e áreas
agroflorestais. Desde que sejam implementadas as medidas de minimização, não são esperados
impactes com significado e magnitude na paisagem
A caraterização da qualidade do ar, na situação atual, teve por base a avaliação dos valores de
concentração de PM10 (o Pb não foi alvo de medições), medidos nas estações de Terena e Cerro,
para determinação de valor de fundo e a avaliação dos valores medidos, pela CCDR Alentejo, na
estação móvel, no Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel, durante o período de 29 de
setembro de 2015 a 11 de outubro de 2016, enquanto a avaliação de impactes na qualidade do
ar local, foi efetuada com recurso à modelação da dispersão atmosférica de poluentes (PM10,
PM2,5 e Pb), tendo em consideração as emissões associadas ao funcionamento da ALMINA, as
emissões geradas pelo tráfego rodoviário das principais vias de acesso e interna da ALMINA
(Cenário ALMINA) e ainda às fontes externas (Cenário Cumulativo), por exemplo as associadas
à instalação industrial Orica, S.A.
De acordo com os dados medidos na estação móvel, no Parque de Exposições e Feiras de
Aljustrel, verificou-se o cumprimento dos valores limites legais diários e anuais, para o poluente
PM10 .
Face aos resultados obtidos no estudo de dispersão efetuado no âmbito do EIA, constata-se o
seguinte:
⎯ Para o parâmetro PM10 registam-se valores superiores ao VL, LIA e LSA para os limites
diários, mas em número inferior ao permitido legalmente (35 dias por ano) e apenas
com a aplicação do fator F2, com exceção dos locais nas imediações onde decorrem as
atividades mineiras, tais como: armazenamento e processamento de minério e extração
de material. Nestes locais, registam-se concentrações máximas diárias e médias anuais
superiores aos valores limite legislados;
⎯ Para os parâmetros Pb e PM2,5 , verifica-se o cumprimento dos valores limites anuais
legislados em todo o domínio em estudo, com e sem a aplicação do fator F2;
⎯ Os baixos valores estimados de Pb devem-se ao facto de apenas se ter tido em
consideração as emissões provenientes do tráfego rodoviário, uma vez que para as
atividades mineiras desenvolvidas na ALMINA, não existem fatores de emissão
publicados para nenhum dos metais em documentos de referência. O mesmo poderá
ser considerado para todas as possíveis avaliações para os metais pesados,
independentemente da sua natureza;
⎯ Os resultados obtidos para os recetores sensíveis existentes na envolvente próxima da
ALMINA demonstram que a saúde humana dos seus habitantes está salvaguardada, uma
vez que se verifica o cumprimento legal dos valores limite impostos na legislação, apesar
de se registarem ultrapassagens ao valor limite diário de PM10 , mas em número bastante
inferior ao permitido, e apenas perante a aplicação do fator F2 mais conservativo.
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Face ao exposto, considera-se que o impacte na qualidade do ar, é negativo, direto, certo, local,
imediato, permanente, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo, para os
poluentes PM2,5 e Pb (tendo em consideração a contribuição exclusiva do tráfego rodoviário da
ALMINA, uma vez que não existem fatores de emissão de referência para as atividades
mineiras), e significativo, para o poluente PM10 .
No que se refere ao Ordenamento do Território, uma vez que todas as alterações incidem no
interior do limite industrial da ALMINA, não se esperam impactes significativos. A área encontrase quase exclusivamente em área de aproveitamento de recursos geológicos e embora existam
áreas afetas ao regime da REN não se prevê qualquer ação/atividade nestas áreas. Os potenciais
impactes nesta vertente só surgirão caso as medidas referidas no presente EIA não sejam
cumpridas, nomeadamente a utilização de espaços afetos ao regime da REN, corte de espécies
protegidas (sobreiro, azinheiras, etc.), entre outros. Não se preveem também impactes nos
planos de ordenamento que incidem na área de estudo, caso sejam assegurados os objetivos e
medidas preventivas referidas nos mesmos e abordados no presente EIA, especialmente na área
que incide na ZPE associada ao alteamento da BAI. Neste descritor o único impacte que importa
referir está relacionado com o potencial acréscimo de veículos e equipamentos na envolvente
próxima que se considera improvável e não significativo uma vez que a ALMINA dispõe de meios
e recursos necessários para a execução da obra e mesmo que se verifique esta necessidade será
reduzida.
Na vertente do Ambiente sonoro, o último relatório de ruído efetuado permite verificar o
cumprimento da ALMINA relativo aos requisitos sonoros legais aplicáveis à emissão de ruído
para a envolvente, uma vez que o seu funcionamento origina níveis sonoros dentro dos valores
regulamentares, junto aos recetores sensíveis mais próximos. Uma vez que as frentes de obra
se vão localizar a uma distância considerável dos recetores sensíveis mais próximos, não se
prevê que na fase de obra aumente consideravelmente o nível sonoro atualmente gerado pela
atividade mineira, pelo que não se esperam impactes significativos neste âmbito. No entanto, é
de esperar durante a fase de obra um acréscimo de veículos e maquinaria em circulação na
envolvente, pelo que é expectável que o nível sonoro aumente ligeiramente. Tal facto deverá
ser minimizado pela implementação das medidas de minimização propostas, bem como evitar
a execução dos trabalhos no período noturno, tornando o impacte associado menos
significativo.
Quanto aos Resíduos caso sejam tomadas as medidas adequadas para uma eficaz gestão de
resíduos, espera-se que o projeto não cause impactes significativos. De salientar que alguns dos
projetos promovem uma gestão de resíduos mais eficaz: o alteamento da “BE-BAC” aumenta a
capacidade de deposição e a Central de Pasta permite a reinserção de rejeitados sob a forma de
pasta nas câmaras já exploradas, capacitando uma gestão de rejeitados provenientes da
exploração mineira mais eficaz, constituindo um impacte positivo. Durante a fase de construção
e desativação desde que efetuado um Plano de Gestão de Resíduos adequado e implementadas
as devidas medidas de minimização não se esperam quaisquer impactes neste âmbito.
Em termos de Risco de Catástrofes os impactes mais significativos e considerados relevantes
estão associados a eventual rutura ou colapso da BAI ou da instalação de resíduos “BE-BAC”. Os
impactes associados a um acidente destes iria traduzir-se em impactes em diversas vertentes e
com incidência em diversos descritores. Embora de significância elevada, a ocorrência de um
acidente destas dimensões considera-se bastante improvável devido às ações de manutenção e
monitorização destas infraestruturas.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Atualização das capacidades instaladas da ALMINA

Página 611 de 620
Junho 2020

Ainda em caso de ocorrência, a ALMINA dispõe de Plano de Emergência e de forte articulação
com a Câmara Municipal de Aljustrel, sendo desta forma os impactes associados minimizáveis,
tanto pelo referido anteriormente como por todas as outras medidas referidas associadas a este
descritor.
No que se refere à Saúde Humana o maior impacte decorrentes das alterações efetuadas e da
atividade mineira no geral está relacionado com a emissão de poluentes atmosféricos, alvo de
incomodidade na população da envolvente e que poderá ter efeitos diretos na saúde humana
dos trabalhadores e população de Aljustrel. Os restantes potenciais impactes na Saúde Humana
são, pouco significativos. Considera-se relevante o aumento da emissão de poeiras na fase de
construção que poderá gerar um incómodo à população de Aljustrel, incrementado ao já
existente, e gerar impactes na saúde humana nas suas diversas vertentes (aspetos psicossociais,
físicos, etc.).
Embora se verifique o cumprimento legal dos valores limites anuais de emissão de poluentes no
exterior do complexo industrial, é de considerar a possibilidade de um impacte negativo para a
população associado à emissão de poluentes atmosféricos, decorrente da sua exposição
continuada, mesmo que em baixas concentrações, podendo ter como consequência efeitos na
população próxima que vão de curto prazo e temporários a efeitos de médio/longo prazo e
permanentes.
No entanto, como referido os dados resultantes da análise da saúde pública e das doenças com
uma ligação epidemiológica direta à emissão de poluentes, demonstram que a atividade da
ALMINA na última década não teve impacte detetável na saúde pública. As medidas de controle
de emissões difusas na zona da Lavaria (onde as emissões de PM são mais evidentes conforme
demonstra o exercício de modelação) aponta para uma diminuição de impacte na fase de
exploração.
É imprescindível dar cumprimento às medidas de minimização dos impactes referidos neste
âmbito bem como eventualmente implementar outras medidas que se verifiquem necessárias
para diminuir o impacte na saúde humana da população de Aljustrel.
No que se refere às Alterações Climáticas é possível concluir que o projeto está desalinhado
com a estratégia nacional para a mitigação e adaptação às alterações climáticas (ENAAC). Os
projetos em estudo aumentam a necessidade de utilização de recursos (água, energia elétrica,
combustíveis), associado à exploração dos mesmos e às atividades de manutenção. Assim,
espera-se o aumento das emissões de GEE provenientes da atividade mineira. Salienta-se, no
entanto que os projetos em estudo permitem uma gestão mais eficaz dos recursos minerais,
bem como da deposição de rejeitados. Havendo a possibilidade de deposição de rejeitados nas
câmaras já exploradas, através do projeto da central de pasta, considerada com MTD uma vez
que permite o fecho das galerias exploradas no subterrâneo durante a exploração, reduzindo
assim os impactes no futuro. No global, conclui-se que o projeto, no âmbito das alterações
climáticas, apresenta impactes negativos pouco significativos, minimizáveis pela adoção das
medidas preventivas e de atuação abordadas no presente EIA.
Como o projeto integra sempre uma série de impactes ambientais positivos e negativos, importa
detalhar no sentido de avaliar fundamentadamente (e não intuitivamente), a relação
custo/benefício do projeto, relativamente ao ambiente e às comunidades envolventes. Assim
desta análise foram identificados no total 127 impactes ambientais, detalhados conforme
apresentado no quadro seguinte.
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QUADRO 228 –SIGNIFICÂNCIA

E TIPO DE IMPACTES IDENTIFICADOS NAS DIFERENTES FASES DO PROJETO
IMPACTES

FASE

Construção

Exploração

SIGNIFICÂNCIA

N.º

POSITIVOS

NEGATIVOS

Significativos

3

0

3

Pouco Significativos

23

6

17

Não Significativos

18

1

17

TOTAL

44

7

37

Significativos

16

6

10

Pouco Significativos

8

1

7

Não Significativos

13

2

11

TOTAL

37

9

28

Significativos

10

2

8

Pouco Significativos

8

4

4

Não Significativos

13

3

10

TOTAL

31

9

22

Significativos

6

0

6

Pouco Significativos

3

0

3

Não Significativos

6

0

6

TOTAL

15

0

15

Desativação

Emergência

Da análise deste quadro ressalta a importância da contribuição dos impactes ambientais
positivos para os impactes ambientais significativos.
Parte dos impactes significativos identificados revelam-se minimizáveis ou mesmo anuláveis
através da implementação das medidas minimizadoras preconizadas (ex.: contaminação do solo
por hidrocarbonetos associados à movimentação de máquinas) e outros são reversíveis (ex.:
aumento da turvação da água das albufeiras).
Existe, no entanto, um conjunto de impactes que são considerados significativos exclusivamente
devido à importância do dano potencial, mesmo que a probabilidade de ocorrência seja
extremamente remota (impactes associados ao colapso da infraestrutura da instalação de
resíduos “BE-BAC”, correspondem a 6 impactes significativos).
Da análise realizada constata-se, portanto, que a relação custo/benefício ambiental e para as
comunidades envolventes deste projeto é inequivocamente favorável à concretização do
mesmo.
Em nota final, face aos impactes identificados no âmbito da elaboração do presente EIA,
acautelada a implementação das medidas de minimização e dos planos de monitorização
propostos, considera-se que a viabilidade do projeto – Atualização das capacidades instaladas
da ALMINA, em sede de AIA e SIR, se encontra justificada.
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