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MAIS UMA GRANDE ETAPA CUMPRIDA!
TERMINADO O PROJETO PILOTO DO LOUSAL E APRESENTAÇÃO PÚBLICA EM PORTUGAL
O LIFE RIBERMINE colocou em prática o Plano de Restauração do Lousal, através da realização do Projeto
Piloto do Lousal - PPLousal (Lousal, Portugal), concluído no início de novembro de 2021, como planeado.
Os trabalhos, iniciados
em restauração mineira
físicos e químicos para
mineração de sulfuretos
naturais da região.

a 20 de setembro, consistiram na aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
existentes atualmente. O PPLousal é pioneiro na Europa, na conjugação de métodos
a correção da erosão e da Drenagem Ácida Mineira (DAM), impactos causados pela
maciços ricos em pirite, que afetam a qualidade do solo, da água e dos ecossistemas

A Apresentação Pública do LIFE RIBERMINE em Portugal, ocorreu a 29 de outubro no Centro Ciência Viva do
Lousal, com os trabalhos do PPLousal já bastante avançados, e, teve um acolhimento fantástico!
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Conclusão dos Trabalhos do Projeto Piloto do Lousal
A implementação do PPLousal, requereu uma planificação rigorosa, a elaboração de um Plano de Restauração e trabalhos
preparatórios: reconhecimentos de campo com amostragens de solo, água e plantas; voos drone para deteção de áreas de
maior concentração de óxidos de ferro; prospeção do subsolo através de tomografia elétrica computadorizada (Electrical
Resistivity Tomography—ERT); e, inventariação da flora e vegetação nativas. A abertura dos trabalhos incluiu o levantamento
topográfico e a marcação do terreno para futura implementação do design projetado, a remoção da vegetação existente (esteval
e eucalipto) e a recolha de lixo na zona de cabeceira (antiga área de lixeira, que havia sido aterrada).
Seguindo a filosofia dos Projetos LIFE, com um forte compromisso social em gerar mais valias e fomentar o desenvolvimento
da região onde se inserem, os fornecedores de materiais e a contratação de serviços, foram, sempre que possível, locais ou nos
concelhos limítrofes.
A primeira fase consistiu na Remodelação Geomorfológica GeoFluvTM, método físico de reconfiguração topográfica em relevos
suaves próximos dos naturais, que “mimetizam” as ondulações caraterísticas do montado, com vista à renaturalização da
paisagem e à diminuição da erosão. Em alguns locais, antes de modelar, fez-se o enchimento das valas de drenagem préexistentes (resultantes de uma intervenção prévia realizada pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro, entre 2010 e 2014), com
brita calcária, posteriormente cobertas com geotêxtil (de modo a impedir a contaminação com as terras mobilizadas).
As tarefas destinadas à Estabilização Química e Emenda Edáfica, iniciaram-se com o recobrimento do terreno com uma
mistura de brita calcária e argila com ‹10% esmectite. Sobre estes materias, reconstituiu-se a camada superficial do solo através
de uma capa de matéria orgânica, constituída por adubo natural (estrume de cavalo curtido, e, de aves granulado) e um
composto à base de terra vegetal (esterilizado, sem sementes), que em conjunto, funcionam como substrato para a instalação
da vegetação.
De modo a diminuir a força e velocidade do escoamento da água (menor erosão) e promover reações químicas de elevação do
pH da água para valores próximos da neutralidade, colocou-se rachão calcário nos canais (fundo dos vales).
Finalmente, a Revegetação pretendeu estabelecer bases para que ocorra uma evolução segundo as sucessões ecológicas
naturais da vegetação regional, e, que, não exija significativa manutenção. Consistiu na sementeira manual de 21 espécies de
plantas herbáceas e arbustivas selecionadas entre a flora nativa da região, adequadas às condições do “solo” recriado. Foram
também colhidas e semeadas várias dezenas de bolotas de azinheiras existentes no Lousal. Para além destas espécies, espera-se que propágulos de outras plantas autóctones do entorno natural colonizem esta área.
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Apresentação Pública do Projeto Piloto do Lousal
29 Outubro 2021
Dando especial ênfase à concretização do Plano de Restauração do
Lousal a Mina de Ciência – Centro Ciência Viva do Lousal (CCVLousal)
promoveu, no dia 29 de outubro de 2021, a apresentação pública do
Projeto LIFE RIBERMINE, em Portugal.
Neste importante evento do LIFE RIBERMIE destaca-se a presença do
Município de Grândola, representado ao mais alto nível, pelo seu
Presidente, Dr. António Figueira Mendes, e, pela Vice-Presidente, Drª
Carina Batista, que juntamente com os beneficiários deste Projeto LIFE,
receberam outros representantes de Municípios da região,
designadamente de Sines e de Aljustrel. Compareceram também,
representantes de empresas ligadas à recuperação de áreas mineiras
degradadas (ex, Constrotúnel – Construções, Projecto e Serviços, S.A.)
e destacados representantes das empresas SOMINCOR, Sociedade
Mineira de Neves-Corvo e Beralt Tin and Wolfram Portugal,
concessionárias de duas das três minas ativas em Portugal para
recursos metálicos, designadamente Neves-Corvo e Panasqueira.
Estiveram igualmente presentes, algumas das empresas que
forneceram matérias-primas (ex. Agregados Calcários das Sesmarias,
Lda), maquinaria e pessoal indispensáveis à realização da intervenção
Apresentação Pública do Projeto LIFE RIBERMINE – Projeto Piloto do Lousal. Contou com a presença do
Excelentíssimo Presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes; a Vice-Presidente, Carina
física no Lousal. Investigadores de várias Universidades ( ex.
Batista; o Coordenador do Projeto LIFE RIBERMINE, Javier de la Villa Albares; representantes dos parceiros
Universidade de Lisboa, Universidad Complutense de Madrid (UCM) e
espanhóis do projeto; o Presidente e o Diretor Executivo do Centro Ciência Viva do Lousal, Jorge Relvas e
Álvaro Pinto respetivamente; colaboradores participantes no projeto do Centro Ciência Viva do Lousal;
Universidad de Castilla-La Mancha), docentes de áreas científicas do
intervenientes nas obras de requalificação na área piloto do Lousal; representantes de empresas e exploração
mineira nacionais; e representantes de autarquias com interesse no projeto.
ensino regular e agentes turísticos fizeram também questão de estar
presentes, dando expressão ao enorme potencial educativo e de atração turística contidos neste Projeto.

Curso de formação de transferência de resultados do LIFE RIBERMINE a empresas mineiras Europeias
20 a 22 Outubro 2021
A transferência de técnicas e a replicação dos resultados positivos
obtidos, encontram-se entre os objetivos mais importantes dos
projetos LIFE Ambiente apoiados pela União Europeia. Neste
contexto, vocacionado para a disseminação de conhecimentos pelo
setor mineiro europeu, nomeadamente no norte da Europa, o curso
intitulado “Viagem de estudo de recuperação geomorfológica: da
Lapónia real à Lapónia Espanhola - em busca de restaurações
mineiras de base geomorfológica”, foi dirigido pela Universidade
Complutense de Madrid, Universidade de Zaragoza Generalitat
Valenciana, Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha e
GEACAM, em organização conjunta dos projetos LIFE RIBERMINE e
LIFE TECMINE.

Participantes do curso de formação

Os formandos pertenciam a
várias empresas, nomeadamente
VAST (companhia sueca de
restauração geomorfológica, que
está a transferir as MTD
utilizadas para países
escandinavos), COPPERSTONE
(empresa mineira sueca que irá
iniciar uma nova exploração
mineira no norte da Suécia),

KJELLINS (firma executora de terraplenagem, que desenvolverá um
Projeto Piloto baseado no LIFE RIBERMINE, na mina Svappavaara,
norte da Suécia), LKAB (empresa mineira estatal sueca e principal
produtora de ferro da União Europeia, que aplicará as soluções nas
suas minas Kiruna e Svappavaara), CAOBAR – CONSTRUCCIONES
FÉLIX MOYA (parceiro espanhol do LIFE RIBERMINE), SAMCA
(principal empresa de exploração de capital espanhol, que está a
seguir as MTD propostas), CINCLUS PLEGADIS (empresa de consultoria para restauração ecológica em mineração) e HOLCIM (empresa
multinacional de exploração de agregados, de origem suíça).

Intercâmbio de conhecimento
10 Março 2021
O projeto de restauração
da Mina Santa Engracia,
Peñalén (LIFE RIBERMINE) e
“La Chanta” (Corpa, Madrid,
empresa
LafargeHolcim)
partilham as técnicas de
de LafargeHolcim e do Projeto LIFE RIBERMINE,
remodelação geomorfológica Membros
durante a visita à Mina Santa Engracia.
do Projeto LIFE RIBERMINE, através da aplicação do método
GeoFluv™.
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Arranque das visitas ao terreno na Área Piloto do Lousal!

Nova estação meteorológica do Lousal contribui para o
conhecimento do clima local e regional!
14 Dezembro 2021
O Centro Ciência Viva do Lousal, instalou uma estação
meteorológica no Lousal, prevista pelo LIFE RIBERMINE. Esta, irá
permitir o registo e análise de diversas variáveis climáticas - em
particular a precipitação e a temperatura -, um conhecimento muito
fiel do regime climático local, e, a sua correlação com diversos
aspetos físicos e geofísicos ocorrentes na área intervencionada
(Projeto Piloto do Lousal), nomeadamente a evolução do relevo, a
humidade do solo, o desenvolvimento da vegetação, as formas de
erosão, entre outras.

Os participantes incluíram alunos e professores da área científica, da Escola Secundária Jorge Peixinho (Montijo).

Após a conclusão da intervenção na Área Piloto do Lousal, o
Projeto LIFE RIBERMINE inicia a suas visitas ao terreno.
Como forma de abertura ao público, o projeto LIFE RIBERMINE
participou na Semana da Ciência e Tecnologia (22 a 28 de
novembro), com a visita de mais de 50 alunos, sendo esta precedida
por uma palestra “Ciência e Tecnologia em Prol do Ambiente: O caso
das Áreas Mineiras”, proferida por Mónica Martins (CCVLousal).
Embora esta tenha constituído a primeira visita oficial ao projeto
após as obras realizadas, a área de intervenção na Aldeia Mineira do
Lousal já tinha sido anteriormente visitada no mês de junho, pelo
Mestrado de Património Geológico da Universidade do Minho.
Mas não ficou por aqui, o Projeto Piloto do Lousal tem sido alvo de
grande interesse por parte de diferentes cursos e formações de
diversas áreas do conhecimento, como foi o caso da visita, no dia 8
de dezembro de 2021, do curso de Proteção Civil do Atlântica Instituto Universitário.
Esta, é uma oportunidade para muitos conhecerem pela primeira
vez ao vivo uma obra de restauração mineira, e, um gratificante
momento de aprendizagem e partilha!

Estação meteorológica do Lousal – LIFE RIBERMINE, instalada na antiga “casa da balança”

Desenvolvimento da segunda fase da Restauração da Mina Santa Engracia
Dezembro 2021

Concluída a 2ª fase de recuperação das pedreiras a céu aberto
(Open pit quarry), da Mina Santa Engracia, incluindo significativas
movimentações de terras (e a captação de imagens para a
realização de um vídeo sobre esta tarefa), a aplicação de vegetação
nas escombreiras exteriores e o início dos trabalhos técnicos Talus
Royal®. Em fase de instalação estão os sistemas para medição da
erosão (diques e valas).
Aspeto dos trabalhos de restauração em dezembro 2021, no interior da pedreira a céu aberto da Mina de Santa
Engracia (Peñalén, Espanha) – 2a fase.

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.
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26 Maio e 7 Agosto 2021
Curso de formação técnica “Controlo de Plantas
Invasoras” e ação teórica-prática “Erradicação de
acácias” (Portugal)

2 Junho 2021
Quarta Reunião da Comissão de Acompanhamento
(on-line, Espanha e Portugal)

4 Junho 2021
Segunda visita do Monitor da Equipa Externa de
Acompanhamento (NEEMO) (Espanha)

20 a 22 Outubro 2021

Borja Domínguez, monitor da EU, visitou os trabalhos já realizados nas escombreiras exteriores da Mina Santa Engracia, acompanhado por membros
do Projeto (4 de junho de 2021)

Curso de formação de transferência de resultados
a empresas mineiras Europeias (Espanha)

27 Abril a 10 Junho 2021
LIFE RIBERMINE marca presença nas Jornadas Técnicas sobre
Economia Circular no Setor Mineiro (Espanha)

31 Maio 2021
LIFE RIBERMINE participa no Congresso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA) (Espanha)

24 Setembro 2021
LIFE RIBERMINE participa na Noite Europeia dos Investigadores –
NEI (European Researchers Night 2021) (Portugal)

17 a 19 novembro 2021
LIFE RIBERMINE na “Cumbre Internacional Ecominera” (Medellín,
Colômbia)

23 Novembro 2021
LIFE RIBERMINE participa na Semana da Ciência e Tecnologia
(Portugal)

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.
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RAMÓN SÁNCHEZ DONOSO
GEÓLOGO, UNIVERSIDADE DE BARCELONA
MESTRE GEOLOGIA AMBIENTAL E ALUNO PHD
GEOLOGIA E ENGENHARIA GEOLÓGICA, UNIVERSIDADE
COMPLUTENSE DE MADRID
“Juntamente com colegas do CCVLousal, participei em todo o processo de
preparação, execução e acompanhamento dos trabalhos de restauração da antiga
mina do Lousal. Desde setembro até novembro de 2021, estive envolvido na
supervisão e construção da nova topografia de restauração, concebida
especificamente para esta área, utilizando o método GeoFluvTM, e, na conceção e
extensão de uma cobertura edáfica para o tratamento da Drenagem Ácida Mineira.
Com as tarefas realizadas, pretendemos abordar os problemas decorrentes da erosão
do solo e do transporte de metais contaminantes através da água e dos solos, na
região. Este tipo de restauração, é até à data, o primeiro e único caso na Europa em
que se combinaram técnicas de restauração geomorfológica e de remediação química.
Para mim, participar neste Projeto tem sido uma experiência única a nível profissional,
porque fui capaz de trabalhar num verdadeiro caso de restauração mineira, e, também
a nível pessoal, por fazer parte da grande equipa, que todos nós envolvidos no Projeto, juntos formamos.”

MÓNICA MARTINS
ENG. BIOFÍSICA E MESTRE ECOLOGIA HUMANA, UNIVERSIDADE
DE ÉVORA
PHD GEOGRAFIA FÍSICA, INSTITUTO DE GEOGRAFIA E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, UNIVERISIDADE DE LISBOA
COMUNICADORA DE CIÊNCIA, ASSOCIAÇÃO CENTRO CIÊNCIA
VIVA DO LOUSAL
(SFRH/BGCT/150423/2019, FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA)

"Integrar o Projeto LIFE RIBERMINE desde o seu arranque, observar e aprender na
prática com os colegas espanhóis (incluindo alguns dos maiores peritos mundiais nesta
matéria), e, poder acompanhar ativamente todas as fases de uma obra de restauração
ecológica mineira - uma área ainda pouco divulgada em Portugal -, tem sido uma grande
escola e um enorme privilégio. De um modo geral, a mineração, apesar de
absolutamente essencial para as atividades humanas, transporta ainda uma imagem
pública pouco favorável, herdada do seu passado recente, em que não existiam
significativas preocupações ambientais ou legislação específica sobre os seus impactos
ambientais negativos.
Através do Projeto Piloto do Lousal, implementamos pela primeira vez no nosso país, as Melhores Técnicas Disponíveis neste campo, criando
na antiga mina desta pequena localidade do litoral alentejano, o primeiro caso europeu que combina processos geomorfológicos, físicos e
químicos, para a correção da Drenagem Ácida Mineira e seus efeitos sobre o solo, a água e os ecossistemas fluviais. Esta poderá ser uma
contribuição relevante para a restauração de outras minas de exploração metálica na Faixa Piritosa Ibérica e não só, e, um exemplo didático de
como é possível compatibilizar a atividade da mineração com a salvaguarda do ambiente e a conservação da natureza. “

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.
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ÁLVARO M. MADUREIRA PINTO
GEÓLOGO E MESTRE EM MINERALOGIA, CRISTALOGRAFIA
E METALOGENIA, UNIVERSIDADE DE LISBOA
TÉCNICO SUPERIOR, FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
DIRETOR EXECUTIVO, ASSOCIAÇÃO CENTRO CIÊNCIA VIVA
DO LOUSAL

foram um desafio superado apenas graças ao elevado
profissionalismo de todos os intervenientes e pela entreajuda de
todos os elementos, individual e coletivamente.

"Quando o Centro Ciência Viva do Lousal foi desafiado para
participar neste projeto inovador, achei que a principal tarefa que
nos caberia, seria a comunicação da ciência e da tecnologia
envolvidas. Tratava-se por isso, e desde logo, de um grande desafio
e de uma excelente oportunidade para novas aprendizagens e
comunicação de novos conhecimentos. Contudo, a evolução da
candidatura e a abrangência que o projeto assumiu, no espaço da
antiga mina do Lousal, revelou a sua importância estratégica e
inevitavelmente conduziu ao planeamento de uma intervenção piloto,
no Lousal, que permitisse ilustrar os resultados destas novas
técnicas e demonstrar a sua relevância para a atividade mineira,
passada e futura. A restauração de zonas negativamente impactadas
pela atividade mineira, construindo uma nova topografia de
restauração utilizando o método GeoFluvTM e realizando uma
cobertura edáfica para o tratamento da Drenagem Ácida Mineira,
representavam a primeira experiência do género em toda a Europa e
isso não podia deixar de ser tomado em consideração, e ponderado,
na forma como o Centro Ciência Viva do Lousal e a sua equipa se
envolveriam.
Ter assumido a liderança e coordenação do projeto na parte
portuguesa representava a oportunidade de abraçar novos e
aliciantes desafios, o que se veio a comprovar na realidade do
terreno. A condução do projeto, o trabalho em equipa, envolvendo
quer a equipa portuguesa, quer equipas espanholas (quem afinal
conhecia as melhores práticas a implementar no terreno), foi uma
experiência ímpar e muito enriquecedora. O dia-a-dia no terreno não
se compadeceu com os planos no papel e muitas foram as situações
em que o acompanhamento diário e a tomada de decisões foram
chamadas a palco para permitir que a obra seguisse e os objetivos
definidos pudessem ser alcançados. A coordenação e gestão de
fornecedores e a entrega das matérias-primas, assim como a
coordenação e cooperação entre equipas de diferentes especialistas,

Igualmente importante seriam as condições climatéricas vigentes
durante o período de intervenção no terreno, uma vez que a
manobrabilidade de máquinas e a execução do plano dependiam de
condições adequadas, mas díspares, em diferentes momentos,
podendo apresentar requisitos completamente opostos. Foi assim
que os dias passaram a começar e a acabar com os olhos postos no
boletim meteorológico. Mas, como em tudo, a sorte protege os
audazes, e o LIFE RIBERMINE, sendo um projeto audaz, foi
naturalmente bafejado por essa sorte e pôde beneficiar de condições
meteorológicas “à medida”. O clima parecia que tinha um pacto com
o Projeto LIFE RIBERMINE. Manteve-se seco e quente, quando tal
era necessário, e choveu no primeiro dia após a saídas das
máquinas, preparando o solo para a sementeira que se seguiria. Não
podíamos pedir mais e não podíamos ficar mais felizes com os
resultados alcançados.
Atualmente, muitas são as entidades e personalidades já
interessadas em querer saber mais sobre estas técnicas e qual o
seu futuro e aplicabilidade em outros locais. São exemplo disso as
visitas já realizadas por responsáveis de operações mineiras, ativas e
inativas, ou mesmo de entidades reguladoras do setor. A sociedade
também está alerta e atenta a estas evoluções do conhecimento e
das técnicas de restauração de impactes negativos ocorridos em
regiões mineiras. São exemplo disso mesmo, as visitas já
concretizadas por escolas, de nível médio e superior, para
conhecerem a intervenção realizada na aldeia mineira do Lousal.
Estamos cientes que esta intervenção piloto vai ter uma enorme
importância na comunicação, divulgação e revelação das técnicas
utilizadas e que a obra executada na aldeia mineira do Lousal se
constituirá como um espaço de aprendizagem e de demonstração da
aplicação futura destas técnicas. Não serão só as minas já
conhecidas que demonstrarão essa importância. Serão também as
futuras minas, aquelas que ainda não iniciaram atividade, ou mesmo
aquelas que ainda não foram descobertas, que irão assumir o
compromisso de recorrer a estas melhores práticas, ambientalmente
adequadas e socialmente responsáveis, para poderem obter
autorização de abertura e de operação.”

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.
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CURIOSIDADES
INTERVENÇÃO EM HOYA GRANDE
Finalização da intervenção em Hoya Grande: processo de descompactação do solo
e plantação.

EXPOSIÇÃO LIFE RIBERMINE
Inauguração da Exposição Itinerante LIFE RIBERMINE no Centro Ciência Viva do
Lousal.

Flora

VI CONGRESSO NACIONAL DE ÁRIDOS (OVIEDO, ESPANHA)
Participação no VI Congresso Nacional de Áridos (Oviedo, Espanha) que se
realizará de 23 a 27 de maio de 2022.

2º CONGRESSO DA SOCIEDADE IBÉRICA DE ECOLOGIA E 21º ENCONTRO
NACIONAL DE ECOLOGIA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ECOLOGIA
(SPECO)
Participação no 2º Congresso da Sociedade Ibérica de Ecologia (SIBECOL) e 21º
Encontro Nacional de Ecologia da Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO) que
se realizará de 3 a 5 de julho de 2022.

Coordenador

Parceiros

Contactos:

Siga-nos em :

Espanha:
https://mineriaclm.castillalamancha.es/
+34 925 267 800
dgte.desarrollosostenible@jccm.es
Portugal:
www.lousal.cienciaviva.pt
+351 269 750 520 | +351 269 750 522
geral.ribermine@hotmail.com

https://liferibermine.com/
@liferibermine
@liferibermine

A flora é o conjunto de espécies de
plantas vasculares de um ecossistema
ou área geográfica, incluindo plantas
herbáceas, arbustivas e árvores, que
podem ser listadas em elencos
florísticos. A vegetação, engloba as
comunidades das diferentes plantas que
ocorrem em dado território, de acordo
com as suas relações bióticas e
abióticas. A ocorrência e distribuição da
flora e vegetação são intimamente
dependentes de fatores regionais, como
o clima, assim como de caraterísticas
locais, como o tipo de solo e a
disponibilidade hídrica.
Para a fase final da restauração
ecológica, a revegetação, o projeto LIFE
RIBERMINE, selecionou plantas nativas
das regiões onde atua em Portugal e em
Espanha, de modo que as mesmas
estejam
perfeitamente
adaptadas
aos climas regionais e às condições
locais dos solos recriados em cada
intervenção.

CRÉDITOS NEWSLETTER #3

Textos

Mónica Martins (CCVL).

Design

Ana Pereira (CCVL)

Ilustrações

Catarina Bizarro (CCVL)

Fotografia

CCVL, UCM ;
Fotolanga.es - Espanha
Bruno Gonçalves
(@bruno_gonçalves_visuals) - Portugal

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.
This newsletter reflects the views only of the author/s, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Nenhuma parte do texto ou imagens desta newsletter pode ser usada, vendida, reenviada ou reproduzida por indivíduos ou organizações sem a autorização expressa dos
representantes do consórcio LIFE RIBERMINE.

