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CONSIDERAÇÕES GERAIS
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“In a perfect world mines only close when their
mineral resources are exhausted and a mine
closure plan is in place and progressively
implemented”

“However, in the real world mines extract reserves not resources, and
the grade and tonnage of reserves vary from day-to-day depending on
the commodity price, ore quality or grade, further exploration results,
geotechnical complications and other factors which can result in mine
closure before the estimated reserve has been fully extracted. This
situation can create significant problems for the mining company, the
community and the regulator.”

Commonwealth of Australia 2006
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Desmonte a Céu Aberto

Desmonte Subterrâneo

Desmonte Conjunto Céu 
Aberto/Subterrâneo

Diferentes Tipologias de 
Impactes Ambientais

Diferentes Intensidades 
dos Impactes Ambientais 
em função da natureza do 
minério explorado e do 
local onde se situa a área 
mineira

MÉTODOS DE EXPLORAÇÃO MINEIRA
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PRINCIPAIS FOCOS DE POLUIÇÃO

Escombreiras Lagoas de escorrência 
de efluentes

Lamas resultantes da 
decantação

Componentes radioativos, elementos químicos
tóxicos, metais pesados, sulfuretos capazes de
reagirem até formarem águas ácidas

Contaminação de solos e
sedimentos pelo efeito
mecânico dos materiais
acumulados, podendo atingir
distâncias consideráveis

Poluição de águas superficiais e subterrâneas que
se tornam impróprias, quer para o consumo
humano e para a rega ou utilização agrícola, quer
como suporte da vida aquática.

Partículas muitos finas
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Prospeção

Viabilidade

Desmantelamento 

É a fase de estudo de uma ocorrência mineral descoberta;
é empreendida para se conhecer o seu tamanho, forma,
teor e valor econômico associado

Viabilidade Planeamento e Projeto

Fase da procura do 
minério e visando definir 
áreas com indícios de 
ocorrência mineral

Fase de estudo de uma 
ocorrência mineral 
descoberta e que é 
empreendida para se 
conhecer os seus 
tamanho, forma, teor e 
valor económico

É a fase de preparação e 
traçado de uma jazida 
mineral já estudada e 
provada, tendo como a 
finalidade a sua  
preparação para a futura 
Exploração.

FASES DO PROCESSO DE UMA EXPLORAÇÃO MINEIRA
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Construção

Viabilidade
É a fase de estudo de uma ocorrência mineral descoberta;
é empreendida para se conhecer o seu tamanho, forma,
teor e valor econômico associado

Exploração

Reabilitação Progressiva

(reabilitação Progressiva

Desmantelamento e 

Encerramento

As operações de recuperação deverão idealmente ser
realizadas em conjunto com a exploração da mina e
concluídas após o seu encerramento. Este processo
integrado permitirá, entre outros benefícios, reduzir o
custo final associado ao encerramento de uma mina.

O encerramento de uma 
mina corresponde à 
cessação das operações 
mineiras. É a fase dos 
trabalhos de recuperação 
para a devolução da área 
mineira reabilitada à 
comunidade, ao governo 
ou a particulares.

É a fase de 
aproveitamento 
económico e industrial 
da jazida, isto é, são os 
conjuntos de trabalhos 
sequências de 
sondagem, perfuração, 

extração, carregamento 

e transporte

FASES DO PROCESSO DE UMA EXPLORAÇÃO MINEIRA

É a fase em que se iniciam as
alterações visuais e os
impactes no ambiente e na
comunidade.
Inclui as seguintes atividades
principais:
- criação de acessos
- construção de áreas de 
estaleiros, alojamentos e 
unidades produtivas, 
- construção das infraestruturas 
de energia (eletricidade, gás ou 
diesel) e das instalações de 
combustível e armazenamento 
de produtos químicos
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Remediação

Reabilitação

É a fase de estudo de uma ocorrência mineral descoberta;
é empreendida para se conhecer o seu t
amanho, forma, teor e valor econômico associado

Recuperação

Limpeza da área contaminada até valores de níveis
de perturbação aceitáveis para a saúde pública e
para o ambiente, por remoção ou isolamento dos
contaminantes;

CONCEITOS IMPORTANTES
Atividades de Encerramento de uma Mina 

Restauração

Estabilização física do terreno, tratamento
paisagístico, reposição do solo de cobertura e
devolução de utilidade ao terreno;

Estabelecimento de um ecossistema estável e auto
sustentável. Não corresponde necessariamente à
situação pré-existente na área mineira;

Reposição do ecossistema existente no local da área
mineira previamente à construção da mina.
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Planeamento e Projeto

Viabilidade

Prospeção

Exploração

Desmantelamento e 
Recuperação

Princípios do 
Desenvolvimento 

Sustentável
Construção

Planeamento 
do 

Encerramento 
e 

Implementação

Conclusão 
e 

Monitorização

FASES DO PROJETO DE UMA MINA
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FASES DE ENCERRAMENTO E PÓS-ENCERRAMENTO  DE UMA MINA



A exploração mineira é uma atividade temporária, com uma vida
operacional com duração variável, entre poucos anos e várias décadas,
em função da dimensão e qualidade do depósito mineral explorado.

O encerramento de uma mina ocorre quando se esgota o recurso mineral 
ou a sua exploração já não é  rentável. 

Dependendo do local, a mina pode ser recuperada para outros usos ou 
para o uso existente antes da instalação da área mineira.
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O planeamento do encerramento de uma mina deveria começar na
exploração, ainda que para muitas empresas este seja um período de
incerteza, uma vez que na maioria das situações não é possível prever
quando e em que fase da exploração será necessário proceder à
paragem de produção.

Assim, poderá não existir um encerramento da mina, mas apenas a
suspensão da sua atividade, condicionada, por exemplo, por fatores
socioeconómicos, variações do mercado ou por alterações da qualidade
do minério.

A capacidade de reabilitar progressivamente seções do local da mina, assim 
que estiverem disponíveis, é uma forma importante de reduzir o passivo da 
fase de encerramento a longo prazo, sendo esta prática a atualmente 
incentivada pela maioria das autoridades reguladoras.
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Pós-Encerramento e 
Monitorização

Desmantelamento

Viabilidade

Desmantelamento 

e Encerramento

É a fase de estudo de uma ocorrência mineral descoberta; é
empreendida para se conhecer o seu tamanho, forma, teor e
valor econômico associado

Recuperação/ 

Remediação

Planeamento e Projeto•Desmantelamento das 
instalações e 
equipamentos da unidade 
de produção;

•Drenagem de toda a 
tubagem;

•Limpeza de todos os 
equipamentos e peças 
para eventual venda ou 
reutilização;

•Reutilização ou demolição 
dos edifícios;
Recuperação de materiais;

•Condução de resíduos a 
destino final adequado.

•Remodelação do solo;
•Devolução dos terrenos 
com qualidade 
compatível com o seu 
uso produtivo;

•Garantia de estabilidade 
de estruturas e taludes;

•Cursos de água com 
qualidade dentro dos 
limites impostos 
legalmente;

•Reposição do solo e 
cobertura vegetal;

•Plantação de vegetação 
autóctone.

•Tratamento e manutenção 
a longo prazo após o seu 
encerramento;

•Tratamento e 
monitorização contínuos 
das descargas da mina;

•Monitorização periódica e 
manutenção das 
estruturas de contenção 
dos rejeitados;

•Monitorização contínua 
das eventuais tecnologias 
de remediação utilizadas.

ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE UMA MINA
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No encerramento de uma mina devem ser definidas as ações e
medidas necessárias para que :

A área mineira seja uma zona segura e estável física, 
geoquímica e ecologicamente após a sua exploração;

Os impactes ambientais adicionais às fases de
construção e exploração sejam os mais limitados
possíveis;

A paisagem seja restaurada e o local reabilitado para
ser compatível com outro uso que o possa tornar
economicamente rentável;

Haja garantia de segurança para pessoas e animais,
impedindo o acesso inadvertido às escombreiras e
outras infraestruturas mineiras.
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Estabilidade Química

• Estabilizar o local sob o aspeto químico quer confinando, ou
se possível, removendo qualquer fonte de contaminação;

• Garantir que todas as infraestruturas antropogénicas
remanescentes no local se encontram quimicamente estáveis,
e que não constituem qualquer risco para a saúde publica ou
para o ambiente longo de todas as fases do seu ciclo de vida;

• Garantir que as medidas consideradas no encerramento
cumprem os regulamentos em termos de qualidade das
águas, superficiais e subterrâneas, e do solo.

ASPETOS A CONSIDERAR NA FASE DE ENCERRAMENTO DE UMA MINA
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• Garantir que todas as infraestruturas antropogénicas
remanescentes no local se encontram fisicamente estáveis,
protegidas da erosão e que não constituem qualquer risco
para a saúde pública a longo prazo;

• Garantir que qualquer legado das operações mineiras que
possa por em risco a segurança pública deverá ser ou
retirado do local ou ficar permanentemente inacessível

• Garantir que o ambiente bioecológico:
- é restaurado a um ecossistema natural e equilibrado

característico da área, ou
- tem condições que permitem incentivar e possibilitar a

reabilitação da biodiversidade e de um ambiente estável

Estabilidade Física

Estabilidade Biológica
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Influências Geográficas e Climáticas

• Garantir que as medidas a considerar são apropriadas às
especificações locais em termos climáticos, uma vez que
precipitação intensa, tempestades e eventos sazonais extremos,
poderão conduzir a alterações físicas e químicas dos materiais
acumulados, como, por exemplo, o aumento da solubilidade dos
metais ou do transporte de partículas para o exterior da área;

• Garantir que as medidas a considerar são apropriadas às
especificações locais em termos geográficos (proximidade a
habitações, topografia e acessibilidades à mina,…), devido à
possibilidade de ocorrência de erosão, aluimento ou deslizamento
de taludes.
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Uso do Solo

• Garantir que reabilitação permite um uso otimizado do solo;
• Restaurar a área de forma a melhorar e otimizar o uso do solo,

sempre que seja apropriado e economicamente viável;
• Permitir um uso do solo pós-operacional produtivo e rentável

seguindo os princípios do desenvolvimento sustentável .

• Garantir a quantidade e qualidade dos recursos naturais locais.

Recursos Naturais

Aspetos Socioeconómicos

• Garantir que os impactes socioeconómicos são minimizados;
• Garantir que as solicitações das comunidades locais são

consideradas sempre que adequado e viável.
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• Realização de inspeções geotécnicas após a conclusão do programa de 
reabilitação local, para verificar a estabilidade estrutural e que as 
estruturas e os sistemas cumprem os com os critérios de desempenho. 
Permitem ainda garantir que todos os potenciais problemas ou 
deficiências podem ser identificadas
e abordadas numa fase precoce.

• Avaliação visual de toda a área e estruturas;
• Inspeção dos níveis de qualidade da água;
• Verificação da existência de águas de infiltração nas  barragens e 

aterros;
• Realizar medições de nível com precisão para verificar a existência de 

assentamentos ou deslocação de terras;
• Verificar o funcionamento das drenagens superficiais;

INSPEÇÕES PÓS-ENCERRAMENTO E MONITORIZAÇÃO
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• Verificação das operações de enchimento da mina e efeitos
subsequentes na qualidade da água;

• Verificação da estabilidade física e química das escombreiras e pedreiras;
• Inspecionar aterros, escombreiras e bermas para verificar se existem

evidências de fissuras no seu interior.
• Inspeção do estado da vegetação sobre as barragens e aterros

(colonização e crescimento, a extensão da cobertura do solo, presença
de árvores de grande porte,…..)

• Inspeção de todas as barragens e aterros após episódios de precipitação
intense;

• Verificar as condições fisícas e desempenho dos equipamentos de
monitorização;

• Verificação da qualidade da água superficial, subterrânea e infiltrações;
• Verificação do estado ecológico e da qualidade física e química da bacia

hidrográfica a jusante.

INSPEÇÕES PÓS-ENCERRAMENTO E MONITORIZAÇÃO
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A elaboração de um Plano de Encerramento e Recuperação de uma área
mineira é uma medida recente, que, no entanto, tem evoluído rapidamente,
uma vez que tem aumentado a consciência do legado ambiental que este tipo
de atividade pode gerar, levando à existência de regulamentação cada mais
rigorosa nesta área, a qual incluí a responsabilização financeira das empresas
pelas atividades de recuperação.

A elaboração destes Planos são agora obrigatórios pelas entidades

reguladoras espalhadas por toda a parte do mundo, sendo uma componente

do processo de Avaliação de Impacte Ambiental em mais de 100 países.

Assim, o processo de recuperação das áreas mineiras começou a ser
integrado desde logo no processo do seu planeamento, precedendo mesmo o
inicio das operações de exploração, e tornando-se num processo contínuo ao
longo de todo o ciclo de vida da mina, quer do ponto de vista técnico quer
financeiro.



AO LONGO DO CICLO DE VIDA DA MINA, AS ESTRATÉGIAS DE ENCERRAMENTO
DEVEM SER REGULARMENTE REVISTAS PARA GARANTIR QUE SÃO
APROPRIADAS, QUE INCLUEM AS PRINCIPAIS QUESTÕES A CONSIDERAR NO
ENCERRAMENTO DEFINITIVO E QUE PERMANECEM ALINHADAS COM AS
EXPECTATIVAS DA COMUNIDADE E COM OS REQUISITOS REGULADORES.
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O plano de encerramento deve igualmente incluir, numa fase inicial, se possível,
uma estratégia para a monitorização ambiental correspondente à fase de pós-
encerramento.



SUMÁRIO
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PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
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Tratamento de Águas

• Avaliar a eventual necessidade de implementar um
sistema de tratamento de águas, com base na qualidade,
volume e taxas de descarga de águas de infiltração
provenientes das instalações de armazenamento de
materiais;

• Projetar os sistema de condução de águas para os
sistemas de tratamento passivos e/ou ativos e respetivas
descargas no meio recetor;

• Definir planos de manutenção e monitorização dos
sistemas de tratamento de águas;

• Determinar a densidade e localização da rede de
amostragem de águas para monitorização das águas
superficiais e subterrâneos na fase pós-encerramento.
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Solos Contaminados

Estratégias de remediação:

• Cobertura e impermeabilização;
• Diluição dos terrenos com solo não contaminado oriundo

de outros locais;
• Adição de corretivos para diminuir a mobilidade e

biodisponibilidade dos contaminantes;
• Utilização de plantas para remover os contaminantes do

solo (fito extração), evitar a dispersão dos contaminantes
(fitoestabilização) e absorver, concentrar e precipitar
metais pesados (rizoextracção).
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Retenção de Sólidos e de Águas Contaminadas

• Proteger os sólidos das ações do vento e da água;
• Controlar a erosão;
• Confinar as águas contaminadas;
• Identificar possíveis captações domésticas na

envolvência da área mineira.

• Criação de drenagens subterrâneas:
- descarga direta em furos/túneis;
- tamponagem das saídas superficiais.

• Cobertura das valas de escoamentos contaminados;
• Adoção de redes coberturas mais finas em locais

onde se verifique a transferência capilar de sais.

Dispersão de contaminantes dissolvidos
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• Cobertura vegetal das escombreiras:
-Vedação do terreno para proteger e permitir o

estabelecimento da vegetação ;
- Garantir a existência de finos adequados para a

manutenção de humidade na escombreira;
• Solo de cobertura e vegetação:

- Utilizar camadas de solo superiores a 1,5 m para
prevenção da subida à superfície dos sais por ação
da capilaridade;

- Evitar ou mitigar a destruição da vegetação pela
seca ou pelo fogo.

Erosão Eólica
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Erosão Hídrica

Superficial:
- Criar canais de infiltração

Taludes:
- Assegurar que não existem escorrências superficiais;
- Declives longos e largos preferenciais a  encostas mais 
íngremes e  curtas;
- Estabilização com cobertura vegetal. 
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Se o encerramento da mina for integrado desde o inicio no processo de
planeamento global da área mineira, há uma maior oportunidade para a fixação
de objetivos que minimizem o impacte ambiental global desta atividade, pois
será possível antecipar e evitar potenciais problemas ambientais, que, de outra
forma incorreriam em despesas consideráveis e exigiriam remediação a longo

prazo.

O plano de encerramento, se elaborado previamente às fases de construção e
exploração da mina, permitirá que sejam considerados durante o
desenvolvimento das atividades os seguintes aspetos principais:

Os materiais removidos durante as escavações a céu aberto poderão ser
classificados e armazenados, de modo a otimizar o seu uso subsequente
em obras de terraplanagem no local da mina, em atividades de
paisagismo ou como solos de cobertura das escombreiras na fase de
reabilitação;
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Utilização do material rochoso como base das escombreiras, de modo a
minimizar o riscos de descargas de contaminantes para o meio
envolvente;

Projetar a rede de drenagem das áreas produtiva, de armazenamento de
material rochoso e das escombreiras, de modo a facilitar qualquer
tratamento de água que se verifique necessário na fase de encerramento
da mina;

Localizar os poços e rampas de modo a evitar potenciais descargas das
águas da mina, ou de forma a assegurar, que em caso de eventuais
descargas para a envolvente, estas possam ser rapidamente confinadas.

Assegurar que existem zonas tampão suficientes, pela aquisição dos
terrenos necessários durante o período de planeamento dos trabalhos, de
forma a que seja possível armazenar materiais estéreis para a fase de
reabilitação.
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Separação de resíduos de rocha com base nas suas propriedades físicas,
químicas e ambientais, permitindo que diferentes tipos
de materiais possam ser utilizados em diversas aplicações, como, por
exemplo, em aterros subterrâneos, ou que os materiais
com uma elevada propensão para a geração de ácido (particularmente
nas minas de sulfuretos) estejam localizados numa área onde
o risco de interação e contaminação de águas subterrâneas seja mínimo;

Uso ou comercialização de resíduos de rocha e rejeitados para outro tipo
de aplicações, como, por exemplo a construção de estradas;

Realização das atividades de paisagismo de forma progressiva e inicio da 
cobertura das escombreiras logo que viável;

Tamponagem dos poços de ligação das atividades subterrâneas à
superfície, de forma a prevenir eventuais descargas de águas da mina;
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Aproveitamento do equipamento existente na fase de exploração da mina
para as ações de modelação final, logo que tal seja viável, diminuindo a
necessidade de contratação de equipamento especifico para a fase de
encerramento;

Prolongamento do contrato do equipamento existente na fase de
exploração para a realização das obras de reabilitação, diminuindo os
custos devidos à mobilização de novo equipamento;

Armazenando do material rochoso retirado da mina para colocação em
plataformas a recuperar, evitando a duplicação de custos de conduzir o
material a depósito e de adquirir, posteriormente, material para a
reabilitação.

Processamento minério pobre que não seria normalmente explorado, de
forma a evitar as drenagens ácidas que estes materiais poderiam causar
se colocados em escombreira e cujo de remediação seria bastante
superior ao associado ao processamento de materiais de baixa
rentabilidade.



SUMÁRIO
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EXEMPLOS DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS MINEIRAS
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O projeto é do arquiteto Eduardo Souto de Moura, segundo ele, o estádio
deveria ser uma escultura integrada à paisagem, onde o espetáculo não é
apenas o futebol, mas também, a paisagem que o rodeia. O projeto foi
realizado para ser como um anfiteatro romano, dando ao espectador os
melhores ângulos de visão da partida e da envolvente.

ANTIGA EXPLORAÇÃO DE PEDRA
ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA (Portugal)
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A Ópera de Dalhalla é um espaço singular, no meio de um bosque que se
abre numa cratera, que configura um anfiteatro natural (4.000 assentos),
com um lago de água verde junto ao palco. O empreendimento trouxe
vitalidade para indústria turística, atraindo 100.000 visitantes por ano.

ANTIGA PEDREIRA DE CALCÁRIO
ÓPERA DE DALHALLA (Suécia)



29 de maio de 2015 / Luís Marinheiro

O Parque das Pedreiras é um centro cultural envolvido por lagos, cascatas e
mata de araucárias, onde a arte humana se encontra em harmonia com a
arte da natureza, formando uma paisagem singular.

A Ópera de Arame é um teatro com capacidade para 2.400 espectadores,
construído em estrutura tubular e teto transparente

ANTIGA PEDREIRA JOÃO GRAVA 
PARQUE DAS PEDREIRAS E ÓPERA DE ARAME (Brasil)
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EXPLORAÇÃO DE CAULINO
PROJETO EDEN (Inglaterra)

Área da mina antes da 
implantação do Projeto

Área da mina após a 
implantação do Projeto
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O Projeto Eden pode ser descrito como um jardim global e é considerado a maior
estufa do mundo. Todo o projeto segue os princípios da sustentabilidade, com
aproveitamento das águas da chuva, produção de energia solar e todo o plantio foi
feito a partir de sementes ou mudas que procedem de jardins botânicos, sem a
remoção de espécies do meio natural.

As estufas cobrem uma área aproximada de 23.000 m2, abrigando inúmeras
espécies vegetais provenientes da Amazônia, África, Malásia, USA, do Mediterrâneo,
Chile, Himalaia e Austrália, distribuídas em dois espaços climatizados, criando
respetivamente as atmosferas Húmida Tropical - representando um ambiente de
floresta tropical e Morno Temperado - simulando condições mediterrâneas. A maior
das cúpulas tem 100m de diâmetro e 45m de altura. O módulo hexagonal é capaz de
variações adaptáveis na topografia do terreno.

EXPLORAÇÃO DE CAULINO
PROJETO EDEN (Inglaterra)



SUMÁRIO
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NORMALIZAÇÃO
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Mesmo quando é feita uma gestão de recuperação durante a fase de
exploração, é comum observar danos no ambiente durante um longo período
após o seu encerramento.

Com esta preocupação, a Organização Internacional de Normalização (ISO)
criou uma nova subcomissão sobre a “gestão de recuperação de minas” (ISO
/ TC 82 / SC 7).

Criada no âmbito do Comité Técnico 82 – Exploração Mineira, esta
subcomissão terá a responsabilidade de desenvolver normas internacionais
que possam ajudar a minimizar o potencial de danos a longo prazo das
atividades mineiras, aumentando a qualidade de vida dos moradores e
ajudando a melhorar a relação entre a indústria de mineração e os residentes
locais.
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CONCLUSÕES
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Planear o encerramento de uma mina é um processo complexo, uma vez que
o horizonte do planeamento é medido em décadas - não em meses ou anos -
e os projetistas devem lidar com parâmetros sociais, económicos e
ambientais, os quais tendem a mudar de uma geração para outra.

Em termos dos impactes no ambiente, os principais efeitos da atividade
mineira são a poluição atmosférica, a contaminação da água, a acumulação
de resíduos sólidos, o armazenamento de resíduos em barragens de lamas e
os sítios mineiros inativos e degradados.

A exploração económica dos recursos minerais, sem atender aos impactos
resultantes para a sociedade, ambiente e território, pode despoletar
situações graves ao nível da degradação da paisagem, da delapidação dos
recursos naturais e ao nível da criação de situações de dependência
económica excessiva das comunidades face à atividade mineira.
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O encerramento de uma exploração mineira constitui uma preocupação
fulcral, já que, na maioria das vezes, não foram criadas alternativas
económicas nestas áreas e a sociedade local encontra-se fragilizada pela
excessiva dependência daquela atividade.

As áreas mineiras apresentam diferentes possibilidades de uso futuro,
podendo dar lugar a empreendimentos residenciais, culturais, desportivos,
comerciais e outros. Tudo depende das características da área, da sua
localização e das necessidades locais.
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