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1. Introdução 

 

Um plano de encerramento de uma barragem de rejeitados, à semelhança de um plano de 
encerramento de uma mina, deve ser encarado como um objecto dinâmico que deverá ir sendo 
actualizado, aumentando o detalhe, à medida que os trabalhos forem avançando. Trata-se de um 
plano que é elaborado na fase de projecto (antes do arranque da mina) e só poderá tomar carácter 
definitivo no dia em que a lavaria deixar definitivamente laborar. Assim, começa por ser um plano 
conceptual para ir evoluindo, acompanhando o ciclo de vida da mina, até de transformar num plano 
detalhado aquando do encerramento da mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Diagrama esquemático de um plano de encerramento. 

O plano de encerramento da barragem de rejeitados consiste na definição de planos de acção para 
cada um dos objectivos a seguir definidos, sendo cada plano de acção constituído por estimativas 
para os seguintes elementos: 

- O que deve ser feito (definição das acções a tomar); 

- Quando deve ser feito; 

- Quem será responsável pela realização de cada acção; 

- Recursos envolvidos na realização de cada acção; 

- Custos de cada acção.   

Tem como principal objectivo a garantia da estabilidade física e química a longo prazo bem como da 
viabilidade do uso do terreno. As medidas previstas num plano de encerramento estipulam limites 
aos potenciais efeitos adversos causados pela presença da barragem de rejeitados inactiva no 
ambiente receptor e visam garantir que a qualidade da vida de quaisquer comunidades vizinhas não 
seja comprometida durante o período pós-encerramento. 

No projecto em estudo, a barragem de rejeitados apenas irá receber resíduos da lavaria, sendo os 
resíduos minerais resultantes da exploração das cortas depositados numa escombreira. 

Do ponto de vista legal teve-se em atenção o Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de Fevereiro. 

O presente plano foi elaborado com base nos dados dos documentos disponibilizados pela 
Iberian/Colt, nomeadamente: “Conceptual Design Tailings Management Facility, Montemor Gold 
Project, Portugal”, da Golder Associates (UK) Limited, “Projecto da Boa Fé – Estudo de Pré-
Viabilidade” da Contecmina. 
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2. Caracterização do empreendimento 

 

1. O jazigo e a exploração 

O projecto de exploração mineira de Boa Fé, localizado no Sul de Portugal, aproximadamente 120 
km a leste de Lisboa, visa a exploração a céu aberto de dois depósitos auríferos, designados por 
Casas Novas e Chaminé, que ocorrem em terrenos da freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé, 
concelho e distrito de Évora. 

Esses depósitos fazem parte de uma série de corpos mineralizados com ouro, associado a 
silicificações, arsenopirite e filonetes de quartzo, localizados numa zona de cizalhamento, 
denominada Boa Fé, afetando litologias vulcano-sedimentares do Proterozóico da Ossa Morena, 
segundo uma faixa orientada NW-SE que abrange os conselhos de Évora e de Montemor-o-Novo. 

Os recursos minerais estimados são de 1,23 Mt com 4,46 g/t de ouro. Estes valores permitiram 
estabelecer um teor de corte de 1,5 g/t de Au nas mineralizações de Casas Novas e Chaminé, que se 
pretende explorar em corta a céu aberto. 

2. O tratamento 

As duas cortas produzirão o total de 1665000 toneladas de minério no período de vida útil da 
exploração (cinco anos). Este minério alimentará a lavaria onde será processado até se obter o 
concentrado da instalação de Boa Fé que seguirá por transporte rodoviário até uma unidade 
metalúrgica situada em Aljustrel (distância aproximada de 86 Km). As operações fundamentais da 
lavaria, localizada na área mineira de Boa Fé, são a fragmentação, concentração hidrogravítica em 
cones Knelson e flutuação por espumas em células de flutuação, segundo o seguinte diagrama do 
processo. 

 

Fig.2 Diagrama quantitativo sumário de tratamento. Fonte: Iberian/Colt, enviado por email de 18/Fev/2011 em resposta à 
informação solicitada pelos autores do presente trabalho. 
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Como se pode ver no diagrama, a bacia de rejeitados irá receber 39,6 t/h de partículas sólidas numa 

polpa com uma percentagem de sólidos de ≈30%, o que dará um caudal de líquido de 75,6 m3/h.  

As partículas sólidas seguem uma distribuição granulométrica cujo D80 se situa em torno de 125 µm 
(80 % do material depositado tem um calibre inferior a 125 µm)1.  

 

3. Os resíduos minerais 

No empreendimento há lugar a dois tipos de resíduos distintos: os resíduos da exploração (mine 
waste) e os resíduos da lavaria (tailings). Os resíduos da exploração serão depositados em uma 
escombreira por camadas de baixa baixa espessura, que se vão sobrepondo após compactação. 
Prevê-se a revegetação sequencial dos taludes da escombreira, incluindo as bermas.  

Os resíduos da lavaria serão depositados numa barragem de rejeitados. Para além dos valores dos 
caudais, constantes do diagrama quantitativo do tratamento, não são conhecidas outras 
propriedades físico-químicas destes resíduos, nomeadamente a sua composição química. No 
entanto podemos, a partir da composição química do minério à entrada da lavaria, estimar, ainda 
que com alguma incerteza, a composição química para os resíduos a depositar na barragem de 
rejeitados. 

A tabela 1 reproduz a composição química do minério à entrada da lavaria. A partir da média 
apresentada na última coluna desta tabela estimou-se a composição química para os resíduos que 
saem da lavaria para a barragem de rejeitados (tabela 2). Esta última tabela apresenta ainda mais 
duas colunas com os valores limites em metais pesados para os solos agrícolas estabelecidos na 
legislação portuguesa (DL 118/2006). 

 

Tabela 1 – Composição química do minério à entrada da lavaria. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O diagrama, bem como o D80 das partículas foram fornecidos pela Iberian/Colt (email de 18/Fev/2011). 

Alimentação da Lavaria (Fonte: MacroMet)

Bracos Chaminé Casas Novas Óxidos Média

Ouro (Au) g/t - Ensaio 1 3,31 4,91 6,28 3,26 4,44

Ouro (Au) g/t - Ensaio 2 5,61 5,73 3,91 3,57 4,71

Ouro (Au) g/t - Média Ensaios 4,46 5,32 5,095 3,42 4,57

Prata (Ag) g/t 0,4 0,3 0,3 0,30 0,33

Cobre (Cu) ppm 103 39 47 69,00 64,50

Arsénio (As) ppm 7311 9343 7330 5086,00 7267,50

Chumbo (Pb) ppm 5 9 5 5,00 6,00

Zinco (Zn) ppm 31 31 55 53,00 42,50

Carbono total (Ctotal) % 0,19 0,11 0,15 0,03 0,12

Carbono orgânico (Corg) % 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04

Enxofre total (Stotal) % 0,81 0,62 0,67 0,76 0,72

Enxofre de sulfuretos (Ssulf) % 0,76 0,5 0,55 0,59 0,60

Extensão da oxidação dos sulfuretos esperada % 6 19 18 22,00 16,25

Densidade 2,72 2,67 2,67 2,62 2,67

Amostras
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Tabela 2 – Composição química dos rejeitados (estimada com base nos valores da tabela 1 e nas recuperações esperadas) 
e valores limite para os metais pesados em solos segundo o DL 118/2006. 

 

 

4. Barragem de rejeitados 

Para a deposição de 711660 m3/ano de resíduos da lavaria, foi projectada pela Golder Associates  a 
barragem de rejeitados com uma capacidade de 2,7 milhões de m3. 

Quanto ao método de construção da barragem de rejeitados, a Golder no seu projecto conceptual 
optou por uma barragem de retenção, tirando partido da topografia natural da região. Esta 
barragem será constituída por duas paredes de enrocamento – uma principal com 21 m de altura 
por 505 m de comprimento e uma em sela ou formando uma portela com 15 m de altura por 430 m 
de comprimento, com taludes de inclinação 2,5H:1V em ambos os lados montante e jusante da 
barragem.  

A tabela seguinte (tabela 3) mostra o balanço ao longo do período de vida útil da exploração dos 
volumes de sólidos (partículas acabarão por sedimentar) e de líquidos, (água contida na polpa que 
com o tempo se repartirá entre os poros dos sedimentos e a maior fracção ficará livre na albufeira 
da barragem onde se tornará água clarificada apta a recircular para o processo). 

Para a elaboração do balanço apresentado na tabela 3 considerou-se que 85% da água que entra na 
barragem será recirculada para a lavaria, que a evaporação é de 45% e que a precipitação é 750 
mm/ano. Durante o período de vida útil da mina o material armazenado (1,63 Mm3) não esgota a 
capacidade da barragem (2,7 Mm3) devido à reutilização da água na lavaria. Este cenário será 
alterado após o encerramento da mina.  

Tabela 3 – Balanço ao longo do período de vida útil da exploração de sólidos e líquidos. 

 

  

Kg/hectare/ano

Estimado
Valores 

Limite(solos c/ 

pH ∈[5 .5 , 7 .0 ]∈[5 .5 , 7 .0 ]∈[5 .5 , 7 .0 ]∈[5 .5 , 7 .0 ] )

Valores 

Limite(solos 

cultivados, média 

10 anos)

Ouro (Au)  Fonte:Diagrama enviado pela Contecmina 0,23

Prata (Ag)   (Estimativa) 0,31

Cobre (Cu)  (Estimativa) 61,28 100,00 12,00

Arsénio (As)  (Estimativa) 6904,13

Chumbo (Pb)  (Estimativa) 5,70 300,00 15,00

Zinco (Zn)  (Estimativa) 40,38 300,00 30,00
Carbono total (Ctotal) % 0,12

Carbono orgânico (Corg) % 0,04

Enxofre total (Stotal) % (Estimativa) 0,68

Enxofre de sulfuretos (Ssulf) % (Estimativa) 0,57

Cádmio 3,00 0,15

Níquel 75,00 3,00

Mercúrio 1,50 0,10

Crómio 200,00 4,50

Concentração (mg/Kg)

Alimentação da Barragem de Rejeitados

Rejeitados Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Evolução anual de sólidos na 

barragem (m
3
) 115632.00 231264.00 346896.00 462528.00 540001.44

Evolução anual de líquidos 

na barragem (m
3
) 233690.88 467381.76 701072.64 934763.52 1091336.41

Somatório 349322.88 698645.76 1047968.64 1397291.52 1631337.85
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A construção deste tipo de barragens deve ter como exigência de projecto que a sua albufeira opere 
de modo a que seja mantida uma quantidade de lamas substancial entre o lado montante da 
barragem e a superfície de água limpa. O depósito de lamas actua como uma membrana 
impermeável reduzindo significativamente a percolação através do material de construção da 
barragem. Quanto mais extensa for a deposição de lamas, mais baixa será a linha de percolação 
através da barragem e menor será o fluxo de água de infiltração e consequentemente menor o risco 
de ruptura da estrutura. No interior desta bacia vai operar-se simultaneamente a decantação da 
fase sólida e a clarificação da fase líquida.  

A impermeabilização da barragem de rejeitados está reforçada no projecto que contempla o 
revestimento das paredes e de toda a área de inundação com polietileno de alta densidade (HDPE) 
de 1,5 mm de espessura. Serão construídos drenos de material granular (areia e brita bem 
classificados) sob o revestimento impermeável com a função de recolher e conter qualquer 
infiltração provocada por eventuais defeitos do revestimento impermeável.  

É recomendável a construção de uma pequena barragem de desvio (bacia de emergência) para 
evitar inundações, com uma capacidade mínima de 2000 m3 (equivalente à produção de um dia de 
trabalho na lavaria). A principal função desta bacia é um reforço de segurança a um eventual dano 
no sistema de transporte da polpa desde a lavaria até à barragem de rejeitados.  

A opção tomada no projecto da barragem de rejeitados por uma barragem de retenção construída 
previamente com material de empréstimo constitui, conjuntamente com as barragens 
autoconstruídas de montante para jusante (downstream), uma das soluções mais seguras para o 
ambiente. Efectivamente as barragens de retenção para deposição de estéreis de lavaria, embora 
sejam de custo relativo elevado, apresentam as seguintes vantagens: 

- Adaptam-se a qualquer tipo de resíduo; 

- Qualquer processo de descarga é adequado, sendo no entanto aconselhável a descarga 
direccionada para as paredes da barragem; 

- Adequada ao armazenamento de água; 

- Oferece boa resistência sísmica. 

 

3. Encerramento da exploração 

 

O encerramento da mina está previsto para 2016 (cinco anos após o arranque das operações). Nesta 
altura dar-se-á início ao desmantelamento de toda a instalação, cessando a produção e o 
fornecimento de resíduos à barragem de rejeitados.  

É por altura do encerramento da exploração que terá lugar a desmontagem de toda a tubaria que 
transportou os resíduos desde a lavaria até à barragem de rejeitados, com o devido 
encaminhamento da sucata metálica. Do mesmo modo, será desactivado o sistema de recirculação 
de água clarificada na albufeira da barragem para reutilização no processamento na lavaria. A toda a 
tubaria e equipamento em bom estado deverá ser dada nova utilização, sendo o restante material 
encaminhado para depósito apropriado.  

Encerrada a exploração haverá lugar à gestão da barragem de rejeitados, segundo o presente plano 
de encerramento e as suas subsequentes actualizações. De salientar a importância da 
monitorização, com análises periódicas aos efluentes da barragem de rejeitados bem como aos 
sedimentos e à biota (flora e fauna) circundantes. 
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4. Encerramento da Barragem de Rejeitados 

 

O encerramento da mina não significa encerramento da barragem de rejeitados, apenas cessa a 
recepção de resíduos da lavaria à barragem. No passado recente as barragens de rejeitados, 
conjuntamente com as escombreiras, constituíam o grande passivo ambiental da indústria 
extractiva. 

A mina tem uma vida útil prevista de cinco anos. Após este período todo o complexo mineiro será 
desmantelado, restando apenas os depósitos de resíduos (escombreira e barragem de rejeitados).  

A opção pela deposição subaquática para os rejeitados da lavaria contemplada no projecto mineiro 
de Boa Fé, constitui a solução mais segura entre a alternativa possível que seria a deposição sub-
aérea. Efectivamente, a submersão permanente dos resíduos constitui uma alternativa de 
armazenamento, elegante, simples e pouco custosa. Os resíduos encontram-se depositados numa 
barragem onde são mantidos constantemente submersos. Os poros ficam saturados e indisponíveis 
para a difusão do oxigénio. A altura de água recomendável é de dois a três metros. Esta solução é 
considerada pelo programa canadiano MEND (Mine Environment Neutral Drainage) como sendo 
totalmente eficaz do ponto de vista geoquímico. 

A solução a tomar para o encerramento da barragem de rejeitados atende aos seguintes factores: 

1. Tipo de barragem, quanto ao método de construção; 
2. Estabilidade e conservação das propriedades dos resíduos depositados; 
3. Área ocupada pela barragem de rejeitados (barragem e albufeira); 
4. Bacia hidrográfica da área; 
5. Ocupação do solo no estado de referência, topografia e impacto visual. 

Os cinco pontos anteriores determinam que a barragem de rejeitados deverá permanecer após o 
encerramento da exploração. Analisemos com mais detalhe, cada um dos pontos anteriores: 

1. Tratando-se de uma barragem cuja construção definitiva antecede o início da laboração da 
lavaria, e cumprindo a sua construção e fundação requisitos de estabilidade geotécnica manda o 
bom senso que esta estrutura perdure para além dos cinco anos de vida útil da mina; 

2. O volume final de sólidos depositados na barragem a dividir pela área de inundação da 
barragem garante uma espessura média de sólidos de 2,15 m, o que garante a submersão 
permanente das partículas sólidas; 

3. A área aproximada da albufeira da barragem é de 269000 m2, numa zona que originalmente (no 
estado de referência) é de baixa densidade de sobreiros comparativamente com a sua 
envolvente; 

4. A bacia hidrográfica que contribui para a barragem tem uma aproximada de um quilómetro 
quadrado (1000000 m2). Segundo o projecto da Contecmina a escombreira está localizada sobre 
a bacia hidrográfica da barragem de rejeitados, optimizando-se assim o processo de recolha de 
lixiviados dos resíduos da escombreira, que serão dirigidos à albufeira da barragem; 

5. Tal como referido, no estado de referência a albufeira da barragem de rejeitados ficará 
localizada numa zona de menor densidade de sobreiros da zona envolvente o que atenuará o 
défice ambiental, na medida em que é minimizado o abate inicial de exemplares desta espécie. 
A topografia é favorável à presença da barragem de rejeitados. O local escolhido recai sobre 
uma pequena barragem agrícola pré-existente, que naturalmente deverá ser inactivada 
aquando da construção da barragem de rejeitados. Embora o impacto visual de qualquer 
barragem de rejeitados seja sempre notável, neste projecto houve o cuidado na escolha do 
local, de que a barragem constituísse um prolongamento e extensão da pequena barragem 
existente, num cenário que contempla várias pequenas barragens num perímetro de 20 km. 
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 Fig.3 Vista aérea da zona onde estará enquadrada a barragem de rejeitados. 

 

5. Análise de risco 

 

Esta análise inclui a identificação das fontes de perigo, os riscos que elas representam, em caso de 
acidente, quer para o ambiente (considerado nos seus principais compartimentos: água, solo, ar e 
biota) quer para a população local.  

A gestão do risco numa estrutura como uma barragem de rejeitados é um processo que envolve 
necessariamente: 

- Uma avaliação de risco de acidente (análise de risco); 

- A implementação de um programa de mitigação e controlo do risco (plano de contingência). 
Este item é tratado em separado no caso da barragem de rejeitados do projecto mineiro da Boa 
Fé. 

A avaliação do risco deve ser feita numa base periódica, envolvendo processos para a identificação 
da probabilidade de acidente que se apresentam, geralmente, sob a forma de tabela de dupla 
entrada (probabilidade vs gravidade das consequências). A probabilidade, neste contexto, é 
classificada numa base qualitativa, na escala composta pelos termos e respectivos códigos: 
“improvável” - I, “baixa” - B, “moderada” - M, “alta” - A e “esperado” - E. Quanto à gravidade das 
consequências, a sua classificação comporta os seguintes termos: “negligenciável” - N, “baixa” - B, 
“moderada” - M, “alta” - A e, “extrema” - E. 
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Tabela 4 – Exemplo de uma modelo de tabela de risco. 

       

Para a barragem de rejeitados identificaram-se 14 situações passíveis de constituir acidente. A cada 
situação atribuiu-se um código de identificação, um grau de probabilidade de ocorrência e um grau 
de gravidade das suas consequências, analisadas segundo quatro aspectos fundamentais, a saber: 
custos directos, impacto na biota e no uso do terreno, imagem para a opinião pública e, saúde e 
segurança da população. As 14 situações perigosas, que se descrevem em seguida, serviram de base 
à elaboração de um quadro onde se atribuíram as classificações, a partir do qual se construíram as 
matrizes de risco para os quatro aspectos referidos. 

ID01 - Colapso do paredão principal da barragem (paredão oeste), afectando as fundações, causado 
por: a) elevação do nível freático nos resíduos acumulados e/ou nas fundações; b) falta de 
rigor/precisão na determinação das propriedades de resistência ao cisalhamento. Este eventual 
acidente teria como efeitos o arrastamento de parte dos resíduos (especialmente aqueles cujo 
diâmetro das partículas se situasse no intervalo das argilas) pelas linhas de água podendo atingir a 
população de São Brissos e os montes vizinhos do Outeiro, Rocha, dos Morenos e das Pereiras, 
podendo fazer subir o nível da ribeira de São Brissos 2 a 3 metros na primeira hora do acidente. A 
probabilidade de um acidente deste tipo é baixa. Porém a acontecer teria um impacto negativo 
sobretudo na biota e no uso do terreno numa área aproximada de 23 Km2.  

ID02 - Colapso do paredão da barragem em sela (paredão este), afectando as fundações, causado 
por: a) elevação do nível freático nos resíduos acumulados e/ou nas fundações; b) falta de 
rigor/precisão na determinação das propriedades de resistência ao cisalhamento. Este eventual 
acidente teria como efeitos o arrastamento de parte dos resíduos (especialmente aqueles cujo 
diâmetro das partículas se situasse no intervalo das argilas) pelas linhas de água, passando abaixo 
do Monte Cabanas (sem o atingir porque este se localiza à cota 252, dez metros acima da linha de 
água por onde se dará o transporte do material da barragem) e, podendo atingir a ribeira de 
Valverde. A probabilidade de um acidente deste tipo é baixa, porém a acontecer teria um impacto 
negativo sobretudo na biota e no uso do terreno numa área aproximada de 27 Km2. 

ID03 - Colapso do paredão principal da barragem, afectando as fundações, causado por: a) 
subestimação da sismicidade; b) ocorrência de um sismo de grau superior aos valores normais para 
a zona. A um acidente deste tipo é atribuída uma probabilidade baixa, contudo a acontecer 
provocaria deslocamentos de larga dimensão, suficiente para transportar os resíduos e águas pelas 
linhas de água podendo afectar a população de São Brissos e os montes vizinhos do Outeiro, Rocha, 
dos Morenos e das Pereiras, e fazendo subir significativamente o nível da ribeira de São Brissos. O 
maior impacto de tal acidente seria na biota e no uso de terreno numa área aproximada de 23 Km2. 
Para a ribeira de São Brissos os danos poderiam estender-se por dezenas de quilómetros, podendo 

Improvável Baixa Moderada Alta Esperado

Extrema B C

Alta

M oderada

Baixa

Negligenciável A D

Probabilidade
G

ra
vi

d
ad

e 
d

as
 c

o
n

se
q

u
ên

ci
as

Legenda:

A Casos banais

B Desastres graves com baixa probabilidade

 (ex. acidente numa central nuclear)

C Desastres graves com alta probabilidade

D Acidentes frequentes sem consequências

 (ex.pequenas contaminações)
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atingir a Ribeira de Alcáçovas (neste cenário, a concentração de partículas sólidas oriundas da 
barragem de rejeitados que chegaria a esta ribeira seria muito baixa). 

ID04 - Colapso do paredão da barragem em sela, afectando as fundações, causado por: a) 
subestimação da sismicidade; b) ocorrência de um sismo de grau superior aos valores normais para 
a zona. A um acidente deste tipo é atribuída uma probabilidade baixa, contudo a acontecer 
provocaria deslocamentos de larga dimensão, suficiente para transportar os resíduos e águas pelas 
linhas de água podendo afectar a proximidade do Monte de Cabanas (nomeadamente o acesso ao 
monte uma vez que as casas não serão afectadas por se encontrarem a uma cota mais alta do que a 
do curso da água em caso de acidente). É previsível uma subida de nível da ribeira de Valverde, que 
por sua vez contribui para o caudal da Ribeira de Alcáçovas. O maior impacto de tal acidente seria 
na biota e no uso de terreno numa área aproximada de 27 Km2. 

ID05 - Colapso do paredão principal da barragem, sem afectar as fundações, causada por: a) 
subestimação da sismicidade; b) ocorrência de um sismo de grau superior aos valores normais para 
a zona. A um acidente deste tipo é atribuída uma probabilidade baixa, contudo a acontecer 
provocaria deslocamentos de dimensão suficiente para transportar os resíduos e águas pelas linhas 
de água podendo aproximar-se de São Brissos e dos montes vizinhos do Outeiro, Rocha, dos 
Morenos e das Pereiras. Trata-se de um acidente semelhante ao referido por ID03, porém menor 
dimensão e por conseguinte de consequências menos graves para o ambiente. 

ID06 - Colapso do paredão da barragem em sela, afectando as fundações, causado por: a) 
subestimação da sismicidade; b) ocorrência de um sismo de grau superior aos valores normais para 
a zona. A um acidente deste tipo é atribuída uma probabilidade baixa, contudo a acontecer 
provocaria deslocamentos de dimensão, suficiente para transportar os resíduos e águas pelas linhas 
de água podendo afectar a proximidade do Monte de Cabanas (nomeadamente o acesso ao monte 
uma vez que as casas não serão afectadas por se encontrarem a uma cota mais alta do que a do 
curso da água em caso de acidente). À semelhança do evento ID04, é previsível uma subida do nível 
da ribeira de Valverde, porém a uma escala menor em termos de gravidade das consequências. 

Obs: A ocorrência em simultâneo do colapso dos dois paredões da barragem tem uma probabilidade 
muito baixa e os seus efeitos estender-se-iam às duas áreas afectadas (Ribeira de São Brissos e 
Ribeira de Valverde), porém o caudal de água e de resíduos dividir-se-ia segundo as duas direcções, 
com um alcance significativamente menor em do que o previsto no caso da ruptura de apenas uma 
das paredes da barragem. 

ID07 - Entupimento de um ou mais drenos devido a: a) degradação de enrocamento por 
meteoração/erosão; b) formação de precipitados; c) arrastamento de partículas de solo a montante 
para o interior dos drenos. A este tipo de acontecimento atribui-se uma probabilidade de ocorrência 
moderada. Traduzindo-se as suas consequências num aumento do fluxo de água (excedendo a 
capacidade do sistema de drenagem) e da pressão nos poros que poderá fazer ruir, por ravinamento 
(abertura de canais) parte das paredes interiores (montante) da barragem. Acidentes desta natureza 
podem ser prevenidos pelo cumprimento do plano de monitorização.   

ID08 - Entupimento do sistema inferior de drenagem devido a: a) degradação de enrocamento por 
meteoração; b) formação de precipitados; c) arrastamento de partículas de solo a montante para o 
interior dos drenos. A este tipo de acontecimento atribui-se uma probabilidade de ocorrência 
moderada. Traduzindo-se as suas consequências num aumento do fluxo de água (excedendo a 
capacidade do sistema de drenagem) e da pressão nos poros que poderá fazer ruir por abatimento 
(deslizamento em concha por movimento rotacional) parte das paredes interiores (montante) da 
barragem. Acidentes desta natureza podem ser prevenidos pelo cumprimento do plano de 
monitorização, nomeadamente a verificação sistemática das paredes da barragem.  

ID09 - Falha do sistema de valas de desvio provocada pela erosão e ruptura das estruturas de gestão 
de água em episódios de cheias extremas. O aumento do fluxo de água na albufeira (excedendo a 
capacidade do sistema de drenagem) e da pressão nos poros pode fazer ruir, por ravinamento e por 
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abatimento, uma parte localizada das paredes da barragem. A um acontecimento deste tipo é 
atribuída uma probabilidade baixa, justificada pelo histórico da climatologia local. As suas 
consequências afectariam a população de São Brissos e os montes vizinhos do Outeiro, Rocha, dos 
Morenos e das Pereiras e em menor grau o Monte de Cabanas. Os vales das Ribeiras de São Brissos 
e de Valverde seriam afectados na sua biota, na qualidade das águas e dos solos.  

ID10 - Qualidade da água que escoa através da escombreira excede o critério definido por lei devido 
sobretudo a lixiviação de metais nos resíduos. Este acidente a que se atribui uma probabilidade 
baixa, porque a escombreira será construída em camadas que vão sendo compactadas e 
revegetadas, terá um sistema de drenagem para recolha de lixiviados, e será constituída por 
material maioritariamente inerte (rocha encaixante dos sulfuretos). As consequências da eventual 
contaminação, por lixiviação da escombreira, das Ribeiras de São Brissos e de Valverde são 
classificadas quanto à sua gravidade para o meio ambiente como moderadas. 

Listam-se em seguida quatro acidentes possíveis cujas causas e gravidade das consequências é 
muito variável, não se incluindo este tipo de acontecimentos na matriz de risco. 

ID11 – Discordância entre o projectado e a situação real no campo, nomeadamente: a) Balanço de 
líquidos; b) Características granulométricas dos resíduos. Este tipo de acidentes é prevenido quando 
existe uma boa fiscalização. No entanto, há registo de acidentes graves deste tipo. É o caso da 
ruptura da barragem de rejeitados (contendo cianetos) da mina de ouro de Baia Mare na Roménia 
em Janeiro de 2000.  

ID12 – Falha de gestão e ou supervisão.  

ID13 – Falha de fiscalização por parte das entidades reguladoras. 

ID14 – Dano intencional (vandalismo, terrorismo, etc…). Um acidente deste tipo tem uma 
probabilidade negligenciável, mas a acontecer teria consequências muito graves). 

Apresenta-se em seguida o quadro onde se atribuíram as classificações aos acontecimentos listados, 
a partir do qual se construíram as matrizes de risco para os quatro aspectos referidos (custos 
directos, impacto na biota e no uso do terreno, impacto na opinião pública e impacto na saúde e 
segurança das populações). 
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Tabela 5 – Quadro resumo da informação base para a elaboração das matrizes de risco. 

 

 

 

 

 

Custos 

ditectos

Impactos na 

biota e no 

uso do 

terreno

Imagem na 

opinião 

pública

Saúde e 

segurança

ID01

Colapso do paredão principal da 

barragem, afectando as fundações, 

causada por: a) elevação do nível 

freático nos resíduos acumulados 

e/ou nas fundações; b) falta de 

rigor/precisão na determinação das 

propriedades de resistência ao 

cisalhamento. 

Deslocamentos de baixa dimensão, 

porém suficiente para arrastar parte dos 

resíduos (diâmetro das partículas no 

intervalo das argilas) pelas linhas de água  

podendo atingir a população de São 

Brissos e os montes vizinhos do Outeiro, 

Rocha, dos Morenos e das Pereiras. 

B M A B M M

Plano de monitorização 

(instrumentação in situ, 

testes de compactação, 

inspecções regulares). Plano 

de contingência. 

ID02

Colapso  da parede da barragem em 

sela afectando as fundações, causada 

por: a) elevação do nível freático nos 

resíduos acumulados e/ou nas 

fundações; b) falta de rigor/precisão 

na determinação das propriedades 

de resistência ao cisalhamento. 

Deslocamentos de baixa dimensão, 

porém suficiente para arrastar parte dos 

resíduos (diâmetro das partículas no 

intervalo das argilas) pelas linhas de água 

podendo aproximar-se do Monte de 

Cabanas.

B M A B M M

Plano de monitorização 

(instrumentação in situ, 

testes de compactação, 

inspecções regulares). Plano 

de contingência. 

ID03

Colapso da parede principal da 

barragem, afectando as fundações, 

causada por: a) subestimação da 

sismicidade; b) ocorrência de um 

sismo de grau superior aos valores 

normais para a zona. 

Deslocamentos de larga dimensão, 

suficiente para transportar os resíduos e 

águas pelas linhas de água podendo 

aproximar-se de São Brissos e dos montes 

vizinhos do Outeiro, Rocha, dos Morenos 

e das Pereiras.

B M E A A M

Plano de monitorização 

(instrumentação in situ, 

testes de compactação, 

inspecções regulares). Plano 

de contingência. 

ID04

Colapso da parede em sela da 

barragem, afectando as fundações, 

causada por: a) subestimação da 

sismicidade; b) ocorrência de um 

sismo de grau superior aos valores 

normais para a zona. 

Deslocamentos de larga dimensão, 

suficiente para transportar os resíduos e 

águas pelas linhas de água podendo 

aproximar-se do Monte de Cabanas.

B M E A A M

Plano de monitorização 

(instrumentação in situ, 

testes de compactação, 

inspecções regulares). Plano 

de contingência. 

ID05

Colapso, sem afectar as fundações, 

da parede principal da barragem, 

causada por:  a) subestimação da 

sismicidade; b) ocorrência de um 

sismo de grau superior aos valores 

normais para a zona.  

Deslocamentos de dimensão suficiente 

para transportar os resíduos e águas pelas 

linhas de água podendo aproximar-se de 

São Brissos e dos montes vizinhos do 

Outeiro, Rocha, dos Morenos e das 

Pereiras.

B M A M M M

Plano de monitorização 

(instrumentação in situ, 

testes de compactação, 

inspecções regulares). Plano 

de contingência. 

ID06

Colapso, sem afectar as fundações, 

da parede em sela da barragem, 

causada por:  a) subestimação da 

sismicidade; b) ocorrência de um 

sismo de grau superior aos valores 

normais para a zona.  

Deslocamentos de dimensão suficiente 

para transportar os resíduos e águas pelas 

linhas de água podendo aproximar-se do 

Monte de Cabanas.

B M A M M M

Plano de monitorização 

(instrumentação in situ, 

testes de compactação, 

inspecções regulares). Plano 

de contingência. 

ID07

Entupimento de um ou mais drenos 

devido a: a) degradação de 

enrocamento por meteoração; b) 

formação de precipitados; c) 

arrastamento de partículas de solo a 

montante para o interior dos drenos.

O aumento do fluxo de água (excedendo 

a capacidade do sistema de drenagem) e 

da pressão nos poros vai fazer ruir, por 

ravinamento (abertura de canais) parte 

das paredes interiores (montante) da 

barragem.  

M B A B B M

Plano de monitorização. 

Verificação sistemática das 

paredes da barragem. Se 

estas mostrarem sinais de 

alteração (ravinamento, 

deslocamentos) devem ser 

tomadas medidas correctivas.

ID08

Entupimento do sistema inferior de 

drenagem devido a: a) degradação de 

enrocamento por meteoração; b) 

formação de precipitados; c) 

arrastamento de partículas de solo a 

montante para o interior dos drenos.

O aumento do fluxo de água (excedendo 

a capacidade do sistema de drenagem) e 

da pressão nos poros vai fazer ruir, por 

abatimento ( deslizamento em concha 

por movimento rotacional) parte das 

paredes interiores (montante) da 

barragem.

M B A B B M

Plano de monitorização. 

Verificação sistemática das 

paredes da barragem. Se 

estas mostrarem sinais de 

alteração (ravinamento, 

deslocamentos) devem ser 

tomadas medidas correctivas.

ID09

Falha do sistema de valas de desvio 

provocada pela erosão e ruptura das 

estruturas de gestão de água em 

episódios de cheias extremas.

O aumento do fluxo de água na albufeira 

(excedendo a capacidade do sistema de 

drenagem) e da pressão nos poros vai 

fazer ruir, por ravinamento e abatimento, 

uma parte localizada das paredes da 

barragem.  

B B A B B M

Plano de monitorização. 

Verificação sistemática das 

paredes da barragem. Se 

estas mostrarem sinais de 

alteração (ravinamento, 

deslocamentos) devem ser 

tomadas medidas correctivas.

ID10

Qualidade da água que escoa através 

da escombreira excede o critério 

definido por lei devido a: a) defeitos 

na camada de impermeabilização; b) 

lixiviação de metais nos resíduos.

Descargas de água da barragem de 

rejeitados para a ribeira de S. Brissos e a 

Este para o ribeiro que alimenta a ribeira 

de Valverde.  

B B M B M M

Plano de monitorização -os 

dados das análises regulares 

dos parâmetros fisico-

químicos da água vão permitir 

definir medidas de 

contingência como canais 

abertos com calcário,  e/ou 

ID11

Discordância entre o projectado e a 

situação real no campo, 

nomeadamente: a) Balanço de água; 

b) Características granulométricas 

dos resíduos.

Variável

ID12 Falha de gestão e/ou supervisão. Variável

ID13
Falha de fiscalização por parte das 

entidades reguladoras.
Variável

ID14
Dano intencional (vandalismo, 

terrorismo, etc.).
Variável

Consequências

Código de 

Identificação
Modo de Ruptura Efeitos Probabilidade

Nível de 

confiança
Mitigação/observações
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Tabela 6 – Tabela de risco, analisada do ponto de vista dos custos directos. 

 

 

 

 

Tabela 7 – Tabela de risco analisada do ponto de vista do impacto na biota e no uso do terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos directos

Improvável Baixa Moderada Alta Esperado

Extrema

Alta

M oderada
ID01, ID02, 
ID03, ID04, 
ID05, ID06

Baixa ID09, ID10 ID07, ID08

Negligenciável

Probabilidade

G
ra

vi
d

ad
e 

d
as

 c
o

n
se

q
u

ên
ci

as

Impacto na biota e no uso do terreno

Improvável Baixa Moderada Alta Esperado

Extrema ID03, ID04

Alta
ID01, ID02, 
ID05, ID06, 

ID09

M oderada ID07, ID08

Baixa ID10

Negligenciável

Probabilidade

G
ra

vi
d

ad
e 

d
as

 c
o

n
se

q
u

ên
ci

as
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Tabela 8 – Tabela de risco analisada na perspectiva da imagem na opinião pública. 

 

 

 

 

Tabela 9 – Tabela de risco analisado na perspectiva da saúde e segurança das populações. 

 

 

Esta análise de risco, que como se disse atrás deverá ser alvo de actualizações periódicas à medida 
que o projecto for avançando aumentando-se assim o seu grau de confiança, revela que os 
acidentes mais difíceis de prever e com consequências mais graves, são os que têm na sua origem 
danos estruturais causados pela ocorrência de um sismo de grau superior a cinco. 

 

 

Imagem na opinião pública

Improvável Baixa Moderada Alta Esperado

Extrema

Alta ID03, ID04

M oderada ID05, ID06

Baixa
ID01, ID02, 
ID09, ID10

ID07, ID08

Negligenciável

Probabilidade

G
ra

vi
d

ad
e 

d
as

 c
o

n
se

q
u

ên
ci

as

Saúde e segurança

Improvável Baixa Moderada Alta Esperado

Extrema

Alta ID03, ID04

M oderada
ID01, ID02, 
ID05, ID06, 

ID10

Baixa ID09 ID07, ID08

Negligenciável

Probabilidade

G
ra

vi
d

ad
e 

d
as

 c
o

n
se

q
u

ên
ci

as
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6. Plano de acção 

 

O presente plano de encerramento da barragem de rejeitados contempla as seguintes acções: 

1. Avaliação do sistema de circulação da água subterrânea – Durante o período de vida da mina, 
o nível freático na área de influência da barragem de rejeitados estará em permanente 
alteração (estado transiente) pois tanto a barragem de rejeitados como a escombreira estão a 
crescer. Pelo que deverão ser feitas pelo menos duas campanhas anuais de determinação do 
nível freático nesta área. O estado no final da exploração, constituirá o nível de referência para 
o período pós encerramento da mina na área de influência da barragem de rejeitados. 

Esta avaliação tem por objectivo controlar a altura do nível freático, bem como a qualidade da 
água subterrânea (composição físico-química). 

Estima-se que, as quantidades de líquidos e sólidos se mantenham aproximadamente 
constantes nos anos seguintes ao encerramento da exploração, na medida em que a evaporação 
será compensada pela recarga da bacia hidrográfica. Para esta estimativa considerou-se um 
termo positivo (recarga por precipitação tomando a média anual de 750 mm) e dois termos 
negativos (a evaporação com um coeficiente de 45% e outras perdas, como utilização para fins 
agrícolas e/ou infiltração, com um coeficiente de 10%).  

Este cenário traduz um aumento de segurança porque garante a cobertura subaquática dos 
sedimentos num horizonte temporal suficientemente longo. 

Tabela 10 – Previsão dos volumes de sedimentos e de água na barragem para os 20 anos seguintes ao arranque da 
exploração. 

 

Rejeitados

Evolução anual 

de sólidos na 

barragem (m
3
)

Evolução anual 

de líquidos na 

barragem (m
3
)

Ano 1 115632,00 233690,88

Ano 2 231264,00 467381,76

Ano 3 346896,00 701072,64

Ano 4 462528,00 934763,52

Ano 5 540001,44 1091336,41

Ano 6 540001,44 1459368,67

Ano 7 540001,44 1698589,63

Ano 8 540001,44 1854083,26

Ano 9 540001,44 1955154,12

Ano 10 540001,44 2020850,18

Ano 11 540001,44 2063552,62

Ano 12 540001,44 2091309,20

Ano 13 540001,44 2109350,98

Ano 14 540001,44 2121078,14

Ano 15 540001,44 2128700,79

Ano 16 540001,44 2133655,51

Ano 17 540001,44 2136876,08

Ano 18 540001,44 2138969,45

Ano 19 540001,44 2140330,15

Ano 20 540001,44 2141214,59
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2. Plantação de espécies arbóreas em torno da área de inundação (albufeira) da barragem, 
sobretudo na escombreira – como se disse atrás, os taludes da escombreira irão sendo 
revegetados à medida que esta for sendo construída. No final da exploração a escombreira 
atinge a sua geometria definitiva, sendo possível sobre ela proceder à plantação de árvores, cujo 
crescimento constituirá uma mais-valia na reabilitação da natureza na zona afectada pelas 
consequências da exploração dos recursos naturais. Pela observação da imagem de satélite da 
zona, vemos que a escolha do local para a barragem de rejeitados recaiu numa zona de menor 
densidade de sobreiros na área, porém serão perdidas umas centenas destas árvores. 

3. Sistema de clarificação e neutralização da água da albufeira – Atendendo aos reagentes a 
utilizar na flutuação do ouro, o pH previsto para os rejeitados encontra-se na zona da 
neutralidade [6 a 8], não sendo necessário proceder à neutralização da água da barragem. 

O projecto mineiro prevê que a drenagem da escombreira se faça para a albufeira da barragem 
de rejeitados, podendo os lixiviados desta apresentar um pH inferior a 7, por via da produção de 
ácido a partir da oxidação dos sulfuretos expostos às condições atmosféricas. Contudo, a maior 
quantidade de sulfuretos segue para a lavaria, ficando os estéreis do desmonte pobres em 
sulfuretos e consequentemente com um baixo potencial de geração de ácido. Naturalmente que 
estes pressupostos exigem uma confirmação laboratorial com determinações do potencial de 
geração de ácido aos resíduos da exploração, das quais não dispomos por ora.   

A clarificação da fase líquida vai fazer-se de forma natural ao longo do tempo, pois as partículas 
sólidas sedimentarão no fundo da barragem por gravidade, permitindo a clarificação da água 
livre. A velocidade de sedimentação das partículas sólidas contidas nos rejeitados é um 
parâmetro importante que deverá ser determinado experimentalmente. 

4. Monitorização da água, dos sedimentos e da biota na área de inundação e na área de 
influência da barragem de rejeitados – Para o perfeito controlo da qualidade da água e dos 
solos na área de influência da barragem de rejeitados deverão ser feitas análises periódicas de 
acordo com o plano apresentado no ponto 7. 

5. Manutenção em pleno estado de conservação do sistema de drenagem – O risco de acidente 
na barragem de rejeitados baixa consideravelmente se todo o sistema de drenagem estiver a 
funcionar em perfeito estado, nomeadamente, o risco de acidente por transbordo e por ruptura 
da barragem. Pelo que após o encerramento deverá ser feita uma vistoria a todos os drenos 
pelo menos uma vez por ano, preferencialmente no fim do Verão. 
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7. Monitorização pós-encerramento 

 

Um empreendimento como a barragem de rejeitados de uma exploração mineira exige um 
programa de acompanhamento sistemático. 

Durante o período de actividade da mina este acompanhamento será realizado pelo pessoal da 
própria mina. Após o encerramento da mina, controlo da barragem e da sua envolvente deve 
continuar, agora sob a responsabilidade da entidade delegada para o efeito. 

Os principais aspectos a exigirem vigilância periódica na barragem de rejeitados após o 
encerramento são: 

1- A barragem (paredão principal e paredão em sela); 
2- A área de inundação da barragem (albufeira); 
3- A área de influência da barragem (área passível de ser afectada por derrame em caso de colapso 

da barragem). 

  

1- A barragem 

As paredes da barragem merecem um especial cuidado do ponto de vista estrutural. A eminência de 
uma ruptura da barragem pode ser detectada através da evolução no tempo do seu perfil 
topográfico bem como do aspecto dos taludes de ambos os lados (interior, o lado que fica em 
contacto com a água e, exterior). Devem estar instalados nas paredes da barragem dispositivos de 
detecção de subsidências, movimentos horizontais e/ou verticais (extensómetros) para que sejam 
registados eventuais deslocamentos na sua estrutura, que podem ser indiciadores da iminência de 
movimentos maiores e risco de colapso. 

Devem existir piezómetros nas paredes e nas fundações da barragem, para perfeito controlo do 
nível freático que sofrerá grandes variações nos primeiros cincos anos de vida desta estrutura.  

O levantamento topográfico deverá ser elaborado com regularidade. Cada novo levantamento 
topográfico deverá ser comparado com os anteriores. 

A verificação das paredes da barragem deverá ser feita semestralmente por uma equipa técnica 
com especialização neste domínio. Por cada inspecção semestral deverá ser lavrado um relatório 
registando todos os aspectos observados. Cada novo relatório deverá ser confrontado com os 
anteriores para se estudar e detectar a evolução de eventuais situações anómalas. 

2- A albufeira da barragem 

Neste ponto temos a considerar a água da albufeira e os organismos vivos. 

a. Água 

A água clarificada da albufeira deverá ser alvo de análise, com periodicidade semestral nos 
primeiros cinco anos após o encerramento da mina e anual nos anos seguintes, aos 
seguintes parâmetros: pH, condutividade, sólidos em suspensão e metais pesados (arsénio, 
chumbo, cobre, mercúrio inorgânico, níquel, prata e zinco). 

b. Biota 

Propõe-se uma análise química anual a uma amostra dos organismos vivos na albufeira para 
identificação e possível estudo ecotoxicológico nomeadamente a determinação dos factores 
de bio-concentração. 
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3- A área de influência da barragem 

O programa de monitorização para a área de influência da barragem, deverá incidir especialmente 
na água superficial (ribeiras de São Brissos e de Valverde, barragens de rega nas proximidades e 
outros pequenos cursos de água na zona), na água subterrânea (poços e nascentes), nos solos e 
sedimentos e ainda nas espécies vegetais mais importantes na zona, que possam entrar na cadeia 
alimentar (folhas e frutos de sobreiros). 

a. Água superficial 

Propõe-se cinco pontos de colheita de amostras nas linhas/cursos de água localizados na 
área de influência da barragem: i) Ribeira de São Brissos (um a montante da povoação 
com o mesmo nome e outro a jusante); ii) Na linha de água imediatamente a jusante do 
paredão principal (a Oeste) da barragem e que conflui na ribeira de São Brissos; iii) 
Ribeira de Valverde imediatamente a Jusante da barragem da Tourega; iv) Na linha de 
água imediatamente a jusante do paredão em sela (Este) da barragem e que conflui com 
a ribeira de Valverde. Estas amostras deverão ser analisadas, com periodicidade 
semestral nos primeiros cinco anos após o encerramento da mina e anual nos anos 
seguintes, aos seguintes parâmetros: pH, condutividade, sólidos em suspensão e metais 
pesados. Propõe-se ainda a amostragem da água da albufeira da barragem com a 
periodicidade estabelecida para as amostras da água das ribeiras de São Brissos e de 
Valverde.  

b. Água subterrânea 

A água dos poços existente na área de influência da barragem de rejeitados deverá ser 
analisada nos mesmos parâmetros e com a mesma periodicidade da água superficial.  

c. Solos/Sedimentos 

Os solos com fins agrícolas na área de influência da barragem, bem como os sedimentos 
do leito das ribeiras de São Brissos e de Valverde deverão ser analisados com uma 
periodicidade anual devendo determinar-se os seguintes parâmetros: pH, concentração 
em metais pesados, relação carbono/azoto/fósforo (C:N:P).  

d. Biota – folhas das plantas 

As plantas na área de influência da barragem, deverão ser alvo de uma campanha de 
amostragem anual para determinação em metais pesados (arsénio, chumbo, cobre, 
mercúrio inorgânico, níquel, prata e zinco). 

Para além deste plano de determinações analíticas, toda a área da barragem e a sua envolvente 
devem ser alvo de observações atentas à flora, fauna, principais ecossistemas e morfologia do 
terreno. Estas observações deverão ser feitas semestralmente e ser registadas sob a 
responsabilidade do técnico que as efectuar.  

 

8. Uso futuro 

 

Com base no plano de acção estabelecido para o encerramento da barragem de rejeitados, pode 
prever-se um uso futuro para os terrenos envolventes, idêntico ao que caracteriza o estado de 
referência. Efectivamente, este projecto mineiro caracteriza-se por ter uma vida útil reduzida, e a 
sua produção pode ser classificada como de baixa capacidade, pelo que as alterações introduzidas 
na vida das comunidades locais não serão de longa duração nem de grande impacto. Não são 
expectáveis alterações significativas na demografia local, não sendo portanto necessário rever a 
utilização e ocupação do solo. 
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 Temos no entanto que ter em consideração que existirá no futuro uma área de aproximadamente 
100 hectares (1 Km2 correspondente à bacia hidrográfica da barragem), onde estará um lago 
artificial com 26,9 hectares uma nova elevação albergando a escombreira constituindo uma 
alteração topográfica ao estado original do terreno. Qualquer projecto que envolva construção e 
edificação nesta área deverá ser objecto de um estudo especial. 

A presença da barragem pode vir a constituir uma mais-valia na zona, na medida em que será um 
reservatório de água que, dada a sua localização geográfica, pode ser estratégico como fonte de 
abastecimento no combate aéreo aos incêndios que grassam por todo o país na época estival.      

 

9. Custo do encerramento da Barragem de Rejeitados 

 

O projecto da barragem de rejeitados contempla, com uma margem de erro da ordem dos 40%, 
uma verba de 1,4 milhões de euros para o seu encerramento. Esta verba destina-se ao 
desmantelamento de todo o sistema de transporte de polpa da lavaria até à barragem, de 
recirculação de água clarificada da barragem para o processamento mineral (lavaria) e trabalhos de 
monitorização e de manutenção da barragem e sua envolvente no pós encerramento.   

 

10.  Conclusões e Recomendações 

 

O plano de encerramento da Barragem de rejeitados do Projecto de Exploração Mineira de Boa Fé 
foi estabelecido com base na informação contida nas referências bibliográficas. 

O presente plano de encerramento, deve ir sendo actualizado à medida que o projecto for 
avançando e for aumentando o grau de conhecimento das variáveis mais importantes para a 
barragem de rejeitados, nomeadamente, a composição química das partículas sólidas e da fase 
líquida que constituem a polpa, a granulometria da fase sólida, as condições climatéricas locais 
(evaporação e precipitação). 

Recomenda-se o rigoroso cumprimento das medidas de monitorização, pois estas darão 
atempadamente os primeiros alertas para uma situação de risco com uma antecedência que, na 
maior parte dos casos, permite actuar de forma a evitar um eventual acidente. 
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