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RESUMO 

Este relatório contém o programa, conteúdos e métodos de ensino referentes à unidade 

curricular (UC) Impacte Ambiental Mineiro, para satisfação dos requisitos exigidos nas provas de 

agregação no âmbito do ramo do conhecimento da Engenharia de Minas e Geo-Recursos, área 

científica: Tecnologia de Proteção do Ambiente (classificação CNAEF). Esta unidade curricular é 

obrigatória e integra o Segundo Ciclo de Estudos (Mestrado) em Engenharia de Minas da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

A unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro é descrita através das componentes usuais 

da especificação de unidades de aprendizagem. Para além do enquadramento da unidade 

curricular, é feita uma breve discussão sobre a pertinência dos temas abordados, do conteúdo 

programático, das estratégias de ensino escolhidas e dos resultados de aprendizagem. Desta 

forma, é discutida e justificada a natureza desta unidade curricular bem como a sua finalidade. 

São propostos objetivos educacionais; são descritos os conteúdos programáticos; são 

justificadas as estratégias de ensino; é justificado o modelo de avaliação e são descritos os 

recursos necessários ao seu funcionamento. É também referida a utilização de documentação 

de apoio sendo apresentadas e comentadas as referências fundamentais.  

São ainda tecidas algumas considerações sobre as motivações desta disciplina, sobre o seu 

enquadramento no contexto profissional e na investigação, e sobre a sua inserção no Mestrado 

em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, onde é lecionada. 

Este relatório constitui o cumprimento de um dos requisitos exigidos aos candidatos ao 

título de agregado –“um relatório sobre uma unidade curricular, grupo de unidades curriculares, 

ou ciclo de estudos, no âmbito do ramo do conhecimento ou especialidade em que são 

prestadas as provas”. 

 

 

 

 

 

 

O presente documento encontra-se estruturado em oito partes, nomeadamente: Parte I – 

Introdução; Parte II – Motivação da Escolha; Parte III – Enquadramento Curricular; Parte IV – 

Organização da Unidade Curricular; Parte V – Resultados da Avaliação; Parte VI – Conclusões; 

Parte VII – Referências Bibliográficas e Parte VIII – Anexos.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório incide sobre a unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro que, sob 

o código MEMG0001, integra o 1º semestre do 1º ano do segundo ciclo de estudos (Mestrado) 

em Engenharia de Minas e do qual a Universidade do Porto confere o grau de Mestre em 

Engenharia de Minas e Geo-Ambiente. O relatório assim constituído visa dar resposta ao 

requerido na alínea b) do artigo 5º e alínea b) do ponto 2 do artigo 8º do Decreto-lei nº 239/2007 

de 19 de Junho, que regulamenta o grau de Agregado para o qual a autora está requerer a 

prestação de provas em Engenharia de Minas e Geo-Recursos e constitui o cumprimento de um 

dos requisitos exigidos aos candidatos ao título de agregado –“um relatório sobre uma unidade 

curricular, grupo de unidades curriculares, ou ciclo de estudos, no âmbito do ramo do 

conhecimento ou especialidade em que são prestadas as provas”. Visa também ser uma base 

consolidada e integrada para o funcionamento da unidade curricular em questão, atualizando-

a e complementando-a tendo em vista um esforço de harmonização dos objetivos, 

competências e programa já existentes com a reestruturação agora proposta. Este relatório 

integrante das Provas de Agregação constitui ainda uma oportunidade para fazer um balanço e 

uma reflexão sobre a experiência científica e pedagógica da lecionação da unidade curricular 

Impacte Ambiental Mineiro adquirida ao longo dos últimos dez anos.  

A unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro entrou em funcionamento, pela primeira 

vez, no ano letivo 2008/2009, aquando da criação do atual Mestrado em Engenharia de Minas 

e Geo-Ambiente da FEUP, no contexto da transformação resultante do Processo de Bolonha da 

então existente Licenciatura em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente em dois ciclos de estudos 

em Engenharia de Minas, sendo o primeiro ciclo de estudos a Licenciatura em Ciências de 

Engenharia - Engenharia de Minas e Geo-Ambiente (LCEEMG) e segundo ciclo de estudos o 

Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente (MEMG). Desde essa data, o segundo ciclo 

de estudos em Engenharia de Minas passou a ter uma duração de 4 semestres, encontrando-se 

organizado em unidades curriculares contabilizadas em ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation Sysyem). Para a obtenção do grau de mestre em Engenharia de Minas o estudante 

deve perfazer 120 ECTS. 

Trata-se de uma disciplina obrigatória do plano de estudos, é do tipo semestral, com 6 ECTS, 

e enquadra-se oficialmente na área científica: Tecnologia de Proteção do Ambiente, segundo a 

Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF). Corresponde a um total de 

162 h de tempo de trabalho, em que as horas de contacto distribuem-se por sessões Teórico-

Prática (TP) e por sessões Práticas Laboratoriais (PL). Apesar da tipologia de aulas ter sido 

alterada para aulas apenas TP a partir do ano letivo de 2013/2014, o seu conteúdo manteve a 

estrutura anterior. Atá ao ano de 2016/2017 esta unidade curricular inseria-se na área científica: 

“Tecnologias, Ciências Aplicadas, Projeto”. 
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Esta unidade curricular procura responder a questões específicas na avaliação de impacte 

mineiro, na gestão dos recursos naturais e no controlo dos danos ambientais gerados pela 

indústria extrativa, enquanto confere aos estudantes competências na capacidade de análise e 

ferramentas de decisão para conceber e desenhar soluções concretas de resolução integrada 

das implicações ambientais adversas, quer na vertente da intervenção que na vertente de 

investigação. As condições científico-pedagógicas adotadas nesta unidade curricular permitem 

aos estudantes iniciar ou aprofundar os seus conhecimentos em torno das temáticas que 

compõem a mesma.  

Na lecionação desta unidade curricular, pretende-se uma abordagem crítica e reflexiva 

desafiando os estudantes a aplicarem os conhecimentos teóricos adquiridos, metodológicos e 

epistemológicos, na decomposição analítica dos impactes gerados na indústria extrativa, na 

criação de um plano de gestão ambiental bem como na elaboração de uma estratégia de 

encerramento e abandono. Tal abordagem aplica-se à fase que antecede exploração, à fase da 

atividade industrial bem como à fase de encerramento (durante e após). Por fim, os estudantes 

deverão ser capazes de sintetizar os conhecimentos adquiridos integrando-os no 

desenvolvimento de uma metodologia coerente de resolução integrada das implicações 

ambientais adversas, incluindo a comparação de alternativas tecnológicas e metodológicas, 

permitindo distinguir o campo de aplicação das diferentes alternativas tecnológicas 

operacionais de minimização de impacte ambiental adverso e selecionar as tecnologias 

adaptadas a cada situação.  

Os objetivos da unidade curricular são alcançados através da apresentação prévia dos 

conhecimentos científicos teóricos fundamentais sobre o potencial impacte mineiro, 

prosseguindo com a exposição de como os impactes se podem materializar em situações 

industriais e completando-se com a fundamentação e seleção das tecnologias e dos 

procedimentos ambientalmente aceitáveis. Os conteúdos programáticos são expostos na 

sequência temporal: previsão dos impactes antes da exploração mineira, gestão dos impactes 

durante a atividade industrial e reabilitação final. A abordagem pedagógica-didática desta 

unidade curricular é orientada para a compreensão das fases do ciclo de vida da indústria 

extrativa e suas implicações ambientais. 

O relatório aqui apresentado no âmbito das Provas de Agregação da autora assume uma 

dupla natureza científica e pedagógica, complementando-se sem, no entanto, se desviar da 

orientação pedagógica-didática para os estudantes do segundo ciclo em Engenharia de Minas, 

referindo-se ao programa, aos conteúdos e à organização pedagógica e didática da unidade 

curricular em apreço. Na ficha da unidade curricular encontram-se identificados os objetivos, as 

competências a adquirir pelos estudantes, o programa, a bibliografia principal e complementar, 

os métodos de ensino-aprendizagem e o modo de avaliação. 

Assim, o presente relatório é constituído por um conjunto de matérias em que é dado 

particular relevo à caracterização e organização da unidade curricular de Impacte Ambiental 
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Mineiro e que ocupa todo o capítulo 4. Inicia-se no entanto com a presente introdução, 

seguindo-se uma reflexão sobre o ensino de Impacte Ambiental Mineiro, os seus contributos 

para a estruturação desta unidade curricular, bem como a razão da sua escolha para objeto 

destas Provas de Agregação. Segue-se a apresentação e discussão do lugar da unidade curricular 

no plano de estudos do Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente, a organização da 

unidade curricular com os objetivos a cumprir e as competências a potenciar no âmbito da 

disciplina e um resumo do conteúdo programático. Os métodos e as técnicas de ensino-

aprendizagem e o desenvolvimento em detalhe dos conteúdos programáticos são abordados no 

ponto seguinte. O relatório prossegue com o plano de sessões letivas por conteúdos 

programáticos, com os materiais de estudo e recursos necessários à sua realização e com as 

propostas de avaliação sumativa das aprendizagens dos alunos, bem como a avaliação da 

unidade curricular e do desempenho da docente e dos estudantes. Por fim é apresentada uma 

secção de conclusões sobre a unidade curricular em apreço e sobre a realização do presente 

relatório. 

São ainda incluídas, no final do relatório, as referências bibliográficas e parte da bibliografia 

da disciplina, e uma secção de anexos com o plano de estudos do Curso de Mestrado em 

Engenharia de Minas e Geo-Ambiente; o programa da unidade curricular (como apresentado 

aos estudantes na plataforma virtual do Sigarra, no ano letivo 2017/2018); exemplo de inquérito 

de avaliação da unidade curricular e docência; exemplo de inquérito de auto e heteroavaliação 

dos desempenhos; exemplo de dois temas de trabalho escrito a propor aos estudantes; 

exemplos de problema práticos a resolver em sala de aula; exemplo de protocolos laboratoriais 

(versão PT e versão EN) e exemplo de um exame. 

Considera-se que desta forma responde-se aos objetivos e requisitos do relatório da 

unidade curricular exigidos no âmbito das Provas de Agregação.   
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2 MOTIVAÇÃO PARA A ESCOLHA – CONTRIBUTOS DE UMA REFLEXÃO 

A escolha desta unidade curricular para autoanálise foi amadurecida ao longo dos últimos 

anos e justifica-se não só pelo envolvimento da autora na sua docência desde a sua primeira 

edição, e sobre a qual a autora possui uma visão global e relativa experiência adquirida ao longo 

dos últimos 10 anos, mas também pela forte componente de investigação no domínio do Geo-

Ambiente desenvolvida ao longo dos últimos 20 anos. Esta UC foi criada em 2008 para o corpo 

curricular do segundo ciclo de estudos (Mestrado) em Engenharia de Minas com o Mestrado em 

Engenharia de Minas e Geo-Ambiente (MEMG).  

Decidiu a autora optar por esta unidade curricular como objeto deste relatório, parte 

integrante das Provas de Agregação, por constituir um dos pilares de carácter científico 

(Tecnologia de Proteção do Ambiente) no ramo da Engenharia de Minas e Geo-Recursos, no qual 

estas provas são requeridas. 

Ao longo de 10 anos, a autora lecionou diversos temas enquanto Professor Auxiliar no 

Departamento de Engenharia de Minas, não só no MEMG mas também em outros mestrados 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (MESHO, MIEA, MIEIC, MIEMM, MIEM) e 

na Licenciatura em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente (LCEEMG). No entanto, não haveria 

unidade curricular que fizesse mais sentido para a autora ser objeto deste relatório, dado seu 

percurso académico e profissional.  

Desde 1998 que os temas de investigação da autora se centram no domínio do Geo-

Ambiente, com relevo na modelação do transporte, transferência e destino dos contaminantes, 

e em particular dos elementos radioativos, nos diferentes compartimentos ambientais; no 

impacte ambiental resultante de contaminações por elementos radioativos; na avaliação de 

risco bem como avaliação da exposição ambiental e ainda nas tecnologias de gestão de resíduos 

resultantes da exploração de minérios radioativos. Participou na elaboração de documentos 

técnicos da Agência Internacional de Energia Atómica no âmbito da intervenção para reduzir a 

exposição ambiental e humana a riscos físicos, químicos e radiológicos presentes em 

explorações de minérios radioativos abandonadas e no desenvolvimento de planos de 

remediação para estes locais:  

1) Technical document - Practical Intervention Techniques to Reduce Public Doses at Uranium 

Mining and Milling Legacy Sites;  

2) Technical document - Review of Remediation Plans and Activities for Uranium Mining and Milling 

Sites.  

Lecionou ainda um curso na Agência Internacional de Energia Atómica:  

1) Training Course on the Project B.1 - Practical Intervention Techniques to Reduce Public Doses at 

Uranium Mining and Milling Legacy Sites.  
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Em dezembro 2017, foi nomeada como counter-part em dois projetos da IAEA, regional e 

internacional, respetivamente:  

1) RER2016002, RER9153 - Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public 

due to Radon in Dwellings and Workplaces;  

2) INT9183 - Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental 

Remediation Projects. 

Licenciou-se em 1996 em Engenharia de Minas (1991/1996) e decidiu complementar a sua 

formação base com um Mestrado em Engenharia do Ambiente em 2000 (1998/2000), no ramo 

de Gestão e Tratamento de Resíduos Industriais. Na sua dissertação de Mestrado estudou a 

problemática ambiental que envolve o encerramento e o abandono das explorações de minérios 

radioativos, tema que aprofundou durante o seu doutoramento na área da Engenharia do 

Ambiente (2004/2007), abordando os diferentes níveis de impactes que atingem os diferentes 

compartimentos ambientais, e que podem ir muito para além dos resultantes da exploração de 

minérios não radioativos. O contexto nacional não poderia ter sido mais favorável ao estudo e 

aprofundamento deste tema: o encerramento de grande parte da indústria extrativa nacional 

na década de 90, e em particular, o cenário pouco favorável que se avizinhava para a exploração 

de minérios radioativos e que culminou com o seu termo em 2001, levou à consciencialização 

dos problemas ambientais, consequência de décadas de exploração de minérios radioativos, 

com impactes referentes não só ao volume de resíduos sólidos existentes próximos dos locais 

de exploração e muito próximos de aglomerados populacionais, mas também resultantes das 

águas residuais, da emissão de radão, da contaminação de águas subterrâneas e águas 

superficiais, da erosão e da contaminação do solo, etc. A avaliação do impacte ambiental nestes 

casos implica a avaliação de diferentes vertentes, para além das habituais e coincidentes com a 

exploração de outros tipos de minérios, sendo necessário considerar não apenas o risco 

radiológico destes materiais, mas também a toxicidade química dos radionuclídeos, dos metais 

pesados, dos compostos metálicos e não metálicos pois os impactes surgem não apenas da 

radioatividade destes materiais, mas também da presença de produtos químicos tóxicos e 

outros materiais nos resíduos.  

Por outro lado, a gestão dos resíduos radioativos resultantes da exploração e 

processamento de minérios de urânio também merece uma atenção especial; geralmente 

envolvem o armazenamento em sistemas de deposição específicos concebidos desde o início da 

exploração, limitando os potenciais impactes no ambiente, sendo, no entanto, necessária a 

monitorização e o controle a (muito) longo-prazo. Outro fator a ter em conta, por exemplo, é a 

presença de rádio nas águas das bacias de decantação, sendo necessário tratamento prévio 

antes de serem descartadas no ambiente.  

Este é ainda um tema atual, pois a exploração dos minérios radioativos, em particular, sofre 

ainda do estigma associado a grandes acidentes nucleares como o de Chernobyl ou o de 

Fukushima, e ainda que não digam respeito a uma exploração mineira, pelo simples fato de 
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envolver radiação ou radioatividade é automaticamente associado ao pior cenário ambiental 

possível. Por outro lado, dos 61 locais de exploração de minérios radioativos inventariados em 

Portugal, até ao final de 2015, apenas 34 tinham os seus trabalhos de remediação concluídos. E 

apesar de em muitos locais, como a Saxónia (Alemanha), por exemplo, terem sido concluídas 

imponentes obras de engenharia com projetos de remediação e reabilitação dos antigos locais 

de exploração de minérios radioativos, em muitos países ainda se está a avaliar a extensão e 

dimensão dos impactes resultantes da exploração deste tipo de minérios, como acontece na 

Ásia Central (Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão) e nos Estados Unidos (em 

particular no Colorado, Utah, Wyoming e Novo México). A maior parte dos casos já avaliados 

traduz-se de uma extrema complexidade de remediação, acrescidos de implicações financeiras 

impossíveis a qualquer país de suportar sem a ajuda externa. 

Acresce ainda o desafio resultante da compreensão das estratégias quer operacionais quer 

regulamentares levadas a cabo pela indústria do urânio nos últimos anos para limitar os 

impactes a longo prazo no ambiente, demonstrar que as instalações existentes podem ser 

desmanteladas com sucesso e que os locais de armazenamento de resíduos podem ser selados 

com segurança. 

Por outro lado, as explorações de determinados tipos de minérios podem ainda ter 

associados elementos radioativos com os mesmos impactes ambientais que resultariam se se 

tratasse da exploração de minérios de urânio e tório, como é o caso do urânio recuperado como 

um subproduto da produção de fertilizantes fosfatados, ou a exploração de ouro e cobre, bem 

como de outros metais.  

Adicionalmente, o contributo da autora nos dois projetos da Agência Internacional de 

Energia Atómica (AIEA) no âmbito do legado de locais abandonados de exploração mineira de 

minérios radioativos bem como a lecionação do curso neste mesmo âmbito, reforçam a decisão 

da autora na escolha desta UC para reflexão, por um lado para um passado de passivos 

ambientais que ainda é necessário resolver em muitos países, e por outro, pelo compromisso 

de um desenvolvimento sustentável e responsável para que estas situações sejam evitadas em 

futuras explorações. De fato, num quadro de desenvolvimento sustentável cada vez mais 

presente e exigente na indústria extrativa a avaliação do impacte mineiro, mitigação e 

contingência são obrigatoriamente incluídos na fase de projeto refletindo-se ao longo de toda a 

duração do mesmo, desde a fase de elaboração do Estudo de Impacte Ambiental até à fase do 

encerramento (desativação, reabilitação e abandono controlado).  

Felizmente que hoje em dia na indústria extrativa impera cada vez mais uma atuação a 

montante, na fase de projeto, com a diminuição da produção de subprodutos, resíduos, 

efluentes, etc., que possam constituir, em particular, risco químico e radiológico para o 

ambiente, bem como a sua produção e rejeição ambientalmente controlada. Esta abordagem é 

fundamental para que novos projetos mineiros possam ser implementados estando sempre 

dependentes da minimização de passivos ambientais, pois este é o aspeto mais visível e 
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imediato de todo o projeto mineiro. No entanto, em países pouco desenvolvidos, sem legislação 

e/ou órgãos reguladores capazes de impor técnica e economicamente um projeto viável de 

encerramento a montante do projeto da exploração, as consequências ambientais continuam a 

ser (muito) preocupantes. 

Neste contexto, a unidade curricular designada por Impacte Ambiental Mineiro integra um 

vasto conjunto de conhecimentos interdisciplinares com base em fenómenos físicos, químicos 

e biológicos, e que vão desde simples aplicações técnicas até às mais sofisticadas tecnologias 

desenvolvidas e implementadas em projeto. Em particular, no caso de explorações e tratamento 

de minérios radioativos, alguns dos impactes gerados são coincidentes com a exploração de 

outros tipos de minérios; acrescem outros impactes normalmente de carácter mais preocupante 

e que resultam da presença dos elementos radioativos, como por exemplo, a proteção 

radiológica dos trabalhadores, da população e do ambiente. As técnicas e tecnologias usadas na 

exploração deste tipo de minérios também serão diferentes tendo implicações, pela natureza 

dos impactes gerados, na duração do período de tempo pelo qual o controlo destes locais terá 

de ser mantido. Esta é assim, uma unidade curricular transversal a muitos domínios, de evolução 

crescente paralelamente ao desenvolvimento tecnológico intrinsecamente ligado quer à 

exploração mineira quer à reabilitação ambiental numa dupla vertente jamais dissociada, hoje 

em dia, no projeto mineiro. 
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3 ENQUADRAMENTO CURRICULAR 

3.1 A UNIDADE CURRICULAR IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO NO PLANO DE ESTUDOS 

DO MEMG 

A unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro encontra-se integrada no plano curricular 

do Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (MEMG). É uma unidade curricular obrigatória do primeiro ano do ciclo 

de estudos lecionada no primeiro semestre, com uma correspondência de 6 European Credit 

Transfer System (ECTS) de acordo com o sistema europeu de transferência de créditos. 

O MEMG foi criado em 2008 no contexto da transformação resultante do Processo de 

Bolonha substituindo a então existente Licenciatura de cinco anos em Engenharia de Minas e 

Geo-Ambiente, criada em 1997, que por sua vez substituiu a Licenciatura em Engenharia de 

Minas de 5 anos. A formação em Engenharia de Minas está presente na Universidade do Porto 

e na Faculdade de Engenharia desde 1885, pelo que o atual perfil formativo resulta duma 

evolução permanente, consistente, prudente, mas atualizada e consolidada. Esta transformação 

veio reforçar os conhecimentos dos licenciados nas áreas da ciência e das técnicas necessárias 

para dar resposta às exigências ambientais da indústria extrativa numa perspetiva 

ambientalmente sustentável. O MEMG é um segundo ciclo de estudos em Engenharia de Minas, 

organizado segundo o modelo de Bolonha, integrando-se na formação em Engenharia de Minas 

da FEUP na seguinte forma: 

 Licenciatura em Ciências de Engenharia – Engenharia de Minas e Geo-Ambiente, 3 anos 

e 180 ECTS, em que é feita a formação técnica básica; 

 Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente, 2 anos e 120 ECTS, de consolidação 

técnica; 

 Doutoramento em Engenharia de Minas e Geo-Recursos, 3 anos e 180 ECTS, de 

desenvolvimento tecnológico e científico avançado. 

De acordo com o então modelo de organização do ensino superior resultante do Processo 

de Bolonha, no que se refere aos Ciclos de Estudos, e face à necessidade de harmonização com 

o sistema de graus existentes no espaço europeu, o segundo ciclo de estudos em Engenharia de 

Minas encontra-se estruturado em unidades curriculares com as respetivas ECTS. Para a 

obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente, o estudante deve 

frequentar com sucesso unidades curriculares (obrigatórias e optativas), que no seu conjunto 

perfaçam 120 ECTS. 

Este Mestrado tem a duração dois anos letivos, organizado em quatro semestres, 

compreendendo uma componente curricular de três semestres e a elaboração, apresentação e 

discussão pública de uma dissertação original, ocupando em exclusividade um semestre. O 

primeiro ano da componente curricular está dividido em dois semestres, comporta unidades 
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curriculares obrigatórias contabilizando 60 ECTS. No primeiro ano privilegia-se a abordagem de 

conceitos de síntese na exploração, no processo e no impacte ambiental mineiro, ao mesmo 

tempo que se desenvolvem conhecimentos avançados sobre a caracterização de maciços 

rochosos e processamento de minérios. O segundo ano encontra-se igualmente dividido em dois 

semestres que totalizam os restantes 60 ECTS. No primeiro semestre, que totaliza 30 ECTS, 

continuam a ser trabalhados os conhecimentos avançados em gestão e tecnologias mineiras; 

duas unidades curriculares de opção permitem ao estudante adaptar os seus conhecimentos ao 

seu tema de dissertação. O ciclo de estudos é concluído com o desenvolvimento e a 

apresentação pública da dissertação com 30 ECTS, em que o estudante aplica as competências 

e conhecimentos adquiridos a um tema de investigação em ambiente empresarial ou académico 

em exclusividade (Tabela 1 e Tabela 2). 

Tabela 1: Unidades Curriculares pertencentes às áreas científicas definidas na(s) estrutura(s) 

curricular(es) ativa(s) no ano letivo (2017/2018) – MEMG 

 

 

Área Científica Código Nome Créditos 

Ciências da terra MEMG0009 Geomecânica (GM) 6 

Ciências da terra MEMG0015 Geoquímica (GQ) 6 

Ciências da terra MEMG0003 Hidrogeologia (HG) 6 

Engenharia e técnicas afins MEMG0011 Instrumentação e Controlo (IC) 6 

Engenharia e técnicas afins MEMG0005 Mecânica dos Solos (MS) 6 

Gestão e administração MEMG0013 Economia e Gestão de Empresas (EGE) 6 

Gestão e administração MEMG0017 Gestão de Sistemas Mineiros (GSM) 6 

Indústrias extrativas MEMG0002 Diagramas de Processo (DP) 6 

Indústrias extrativas MEMG0020 Dissertação (D) 30 

Indústrias extrativas MEMG0010 Hidromineralurgia (HM) 6 

Indústrias extrativas MEMG0014 Investigação e Caracterização de Maciços (ICM) 6 

Indústrias extrativas MEMG0004 Lavra e Obras Subterrâneas (LOS) 6 

Indústrias extrativas MEMG0019 Modelação Aplicada (MA) 6 

Indústrias extrativas MEMG0008 Projeto Mineiro Integrado (PMI) 6 

Indústrias extrativas MEMG0007 Exploração de Massas Minerais (EMM) 6 

Matemática e estatística MEMG0012 Análise de Dados com Variabilidade Espacial (ADVE) 6 

Matemática e estatística MEMG0006 Teoria dos Métodos Geofísicos (TMG) 6 

Tecnologia de proteção do ambiente MEMG0001 Impacte Ambiental Mineiro (IAM) 6 

Tecnologia de proteção do ambiente MEMG0021 Reabilitação de Solos e Aquíferos (RSA) 6 

Indústrias extrativas MEMG0007 Exploração de Massas Minerais (EMM) 6 

Engenharia e técnicas afins MEMG0011 Instrumentação e Controlo (IC) 6 

Engenharia e técnicas afins MEMG0005 Mecânica dos Solos (MS) 6 
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Tabela 2: Unidades Curriculares pertencentes por ano na(s) estrutura(s) curricular(es) ativa(s) no ano 

letivo (2017/2018) – MEMG 

 

 

O curso de Mestrado baseia-se no adequado conhecimento de ciências básicas e da terra e 

tecnologias transversais e de Engenharia de Minas, fornecidas pelo ciclo antecedente de 

licenciatura. Acrescenta as ferramentas conceptuais para a compreensão sistémica de todo o 

processo mineiro, procurando construir visões integradoras das grandes áreas do ciclo 

produtivo da mineração. Este ciclo de estudos tem como objetivo central, a formação de 

engenheiros de minas com um perfil de conceção, capazes não só de operar mas também 

conceber um sistema mineiro com toda a sua complexidade.  

Como objetivos específicos, dada a complexidade dos sistemas mineiros e uma vez que se 

trata de sistemas híbridos naturais, sociais, ambientais e tecnológicos, com enormes dimensões 

físicas e económicas, e um impacte ambiental, social e político muito relevante, a compreensão 

da mineração atual e do futuro exige dos mestres em Engenharia de Minas o domínio das 

ferramentas científicas e tecnológicas comuns da engenharia; o profundo conhecimento do 

                                                           
16 ECTS podem ser obtidos de entre a oferta formativa de outros segundos ciclos da FEUP, mediante aprovação 

prévia da Comissão Científica do ciclo de estudos. 
 
 

Código Ano Semestre Nome Créditos 

MEMG0005 1º 1º Mecânica dos Solos (MS) 6 

MEMG0004 1º 1º Lavra e Obras Subterrâneas (LOS) 6 

MEMG0002 1º 1º Diagramas de Processo (DP) 6 

MEMG0001 1º 1º Impacte Ambiental Mineiro (IAM) 6 

MEMG0003 1º 1º Hidrogeologia (HG) 6 

 

MEMG0010 1º 2º Hidromineralurgia (HM) 6 

MEMG0008 1º 2º Projeto Mineiro Integrado (PMI) 6 

MEMG0007 1º 2º Exploração de Massas Minerais (EMM) 6 

MEMG0006 1º 2º Teoria dos Métodos Geofísicos (TMG) 6 

MEMG0009 1º 2º Geomecânica (GM) 6 

 

MEMG0013 2º 1º Economia e Gestão de Empresas (EGE) 6 

MEMG0012 2º 1º Análise de Dados com Variabilidade Espacial (ADVE) 6 

MEMG0011 2º 1º Instrumentação e Controlo (IC) 6 

MEMG0020 2º 2º Dissertação (D) 30 

 2º 1º Grupo de Opção (11)   

Grupo de Opção (1) 

MEMG0015 2º 1º Geoquímica (GQ) 6 

MEMG0017 2º 1º Gestão de Sistemas Mineiros (GSM) 6 

MEMG0014 2º 1º Investigação e Caracterização de Maciços (ICM) 6 

MEMG0019 2º 1º Modelação Aplicada (MA) 6 

MEMG0021 2º 1º Reabilitação de Solos e Aquíferos (RSA) 6 

  1º Qualquer UC do 2º ciclo da FEUP  

https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404323
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404322
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=401028
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404321
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=409969
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404329
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404328
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404327
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404326
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=409541
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404333
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404332
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404331
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=411602
javascript:toggleDiv('div_id_377602','MAIN');
javascript:toggleDiv('div_id_377602','MAIN');
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404335
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404337
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404334
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404338
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404339
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domínio geológico e dos seus processos, desde a micro escala mineralógica até à escala 

planetária; o conhecimento das tecnologias mineiras, no seu sentido mais amplo de 

reconhecimento/prospeção, extração, processamento, compatibilização ambiental, 

comercialização e encerramento e a capacidade de leitura sistémica da mina. Este alargado 

conhecimento de suporte é necessário para lidar com a tecnologia mineira e a sua complexa 

matéria-prima.  

Desta forma, é aprofundada a consolidação de conhecimentos científicos na área disciplinar 

da Engenharia de Minas, o desenvolvimento de competências no domínio da investigação, a par 

do aprofundamento das competências profissionais em que o mestre em Engenharia de Minas 

conhece, compreende, concebe e sabe operar com todas as dimensões das tecnologias 

mineiras, (reconhecimento/prospeção, extração, processamento, integração ambiental e 

encerramento) de forma técnica e cientificamente sólida, numa perspetiva holística de projeto; 

possui competências pessoais, de compreensão e de resolução de problemas em situações 

novas e não familiares, em contextos alargados, complexos e multidisciplinares da Engenharia 

de Minas; emite juízos técnicos, sociais e éticos, sendo capaz de apresentar as suas conclusões 

e raciocínios; é autónomo mas integra-se em equipas multidisciplinares; é capaz de aplicar 

profissionalmente os conhecimentos e capacidades adquiridos, bem como de identificar, 

estudar e propor soluções inovadoras para problemas que enfrenta e está preparado para 

aprender ao longo da vida.  

Nesse sentido estará apto a participar, coordenar ou projetar: i) exploração de minas 

metálicas e não metálicas; ii) exploração de pedreiras de rochas industriais e ornamentais; iii) 

exploração de águas minero-industriais, minerais naturais e de nascente; iv) exploração de 

recursos energéticos geológicos, como carvão, gás natural, shale-gas, petróleo e urânio; v) 

escavações subterrâneas ou a céu aberto associadas à construção e às obras públicas, como 

poços, túneis, cavernas; vi) levantamento de impactes ambientais mineiros; vii) recuperação e 

reabilitação ambiental; viii) descontaminação e recuperação do solo, subsolo e aquíferos; ix) 

reciclagem dos produtos gerados no ciclo de vida numa perspetiva de economia circular. 

Este ciclo de estudos destina-se também a licenciados provenientes de outras áreas 

científicas que desejem aprofundar os seus conhecimentos e competências. Assim sendo, 

podem candidatar-se ao Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente os titulares da 

Licenciatura em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente da FEUP; titulares do grau de licenciado 

em engenharia ou equivalente legal ou de um primeiro ciclo em engenharia organizado de 

acordo com o Processo de Bolonha, e cuja adequação seja verificada pela comissão científica do 

ciclo de estudos; detentores de um currículo escolar, científico e profissional em engenharia que 

seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pela 

respetiva comissão científica. 

O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES, em 2016, sem condicionantes e por um período 

de 6 anos. Foi também acreditado pela EUR-ACE em 2012, sendo a certificação válida até 2019. 
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A história da unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro é relativamente pequena, dada 

esta unidade curricular ter sido criada em 2008/2009 a par com o início do MEMG. Como surgiu 

já no âmbito do Processo de Bolonha, foi criada em termos pedagógicos e didáticos de acordo 

com as diretivas de aplicação da Convenção de Bolonha cujo principal objetivo é a 

“harmonização generalizada das estruturas educativas, que asseguram as formações superiores 

numa Europa de, atualmente, 48 países”2. Um dos aspetos fundamentais a reter, no Processo 

de Bolonha, e pelas consequências para a unidade curricular em apreço, diz respeito a um dos 

objetivos gerais da Convenção de Bolonha que se foca na promoção da mobilidade e 

empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço europeu. Esta promoção não 

poderia deixar de ter por base um “sistema de graus académicos facilmente legível e 

comparável”; estruturado num sistema de ensino em dois ciclos: “um primeiro ciclo, que em 

Portugal conduz ao grau de licenciado, com um papel relevante para o mercado de trabalho 

europeu, e com uma duração compreendida entre seis e oito semestres; e um segundo ciclo, 

que em Portugal conduz ao grau de Mestre, com uma duração compreendida entre três e quatro 

semestres”2. 

A configuração da unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro permite conceder 

continuidade à aquisição de conhecimentos na área da Engenharia de Minas, especialmente por 

parte dos estudantes provenientes do primeiro ciclo de estudos, também em Engenharia de 

Minas. Pretende-se proporcionar aos estudantes um conjunto de conhecimentos nucleares e 

complementares, um conjunto de saberes teóricos, técnicos e práticos que sustentem a área de 

especialidade quer no domínio dos conteúdos programáticos, quer da sua operacionalização. 

Para tal, a unidade curricular encontra-se organizada, em termos de conteúdos programáticos, 

em dois grandes blocos sequenciais. O primeiro bloco assume um cariz mais teórico, porém, não 

exclusivamente, sendo lecionado em aulas Teórico-Práticas, destina-se à exposição de 

conceitos, métodos e técnicas relacionadas com o impacte da indústria mineira sobre o 

ambiente ao longo das várias fases do ciclo de vida. O segundo bloco, de carácter mais prático 

e operacional, mas não exclusivamente, é constituído por aulas práticas divididas em duas fases. 

Na primeira fase, que ocupa seis aulas, haverá lugar à realização de trabalhos laboratoriais 

fundamentais à caracterização e avaliação de impactes mineiros e contaminação com origem na 

indústria mineira. Para a realização desta fase é proposto aos estudantes o envolvimento na 

amostragem de locais afetados pela indústria extrativa para uma compreensão em pleno de 

todas as fases da caracterização e avaliação de impactes existente. Na segunda fase, os 

estudantes são solicitados a operacionalizar os conhecimentos através da realização de um 

trabalho escrito, de síntese, apresentado aos colegas e aos docentes no decurso das últimas 

duas semanas de aulas.  

Finalmente, a configuração da unidade curricular responde à preocupação de colocar em 

prática, a aprendizagem teórica e metodológica que os estudantes adquiriram para que possam 

                                                           
2Disponível na página da Direção-Geral do Ensino Superior: http://www.dges.gov.pt/pt. 
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aprofundar e aplicar a exposição teórica conceptual, para a realização dos testes fundamentais 

de diagnóstico e previsão dos impactes ambientais.  

Desta feita, o diagnóstico dos principais problemas ambientais gerados pelo projeto mineiro 

antes da exploração, durante a atividade industrial e durante e após o encerramento e 

conhecimento das técnicas e método de resolução dos problemas diagnosticados; o 

reconhecimento do campo de aplicação das diferentes alternativas tecnológicas operacionais 

de minimização de impacte ambiental adverso e seleção das tecnologias adaptadas a cada 

situação; a decomposição analítica dos impactes gerados na Análise de Impacte Ambiental, a 

criação de um plano de Gestão ambiental e durante a elaboração da estratégia de encerramento 

e abandono; a criação de uma metodologia coerente de resolução integrada das implicações 

ambientais adversas; e finalmente o sentido técnico, científico e crítico na comparação de 

alternativas tecnológicas e metodológicas, são tarefas técnico-metodológicas que os estudantes 

estarão aptos a exercitar no final da unidade curricular. 

Com esta configuração da unidade curricular pretende-se responder aos objetivos não só da 

profissionalização no domínio da Engenharia de Minas, baseados num processo de ensino-

aprendizagem orientado para o desenvolvimento de competências que usufruem de um maior 

reconhecimento no mercado de trabalho e que propiciem uma maior capacidade de mobilidade 

no espaço europeu dos diplomados, mas também atrair estudantes de outras nacionalidades 

com a oferta da unidade curricular em Inglês. De fato, esta unidade curricular tem atraído 

estudantes muito diversificados em termos de nacionalidades. Para além de estudantes 

oriundos dos países de expressão de língua portuguesa como Angola, Brasil, Cabo Verde e 

Moçambique, também têm frequentado estudantes provenientes de países como Alemanha, 

Áustria, Burundi, Coreia, Espanha, India, Namíbia, República do Malawi, Roménia, etc., quer seja 

no âmbito do programa de mobilidade ERASMUS quer seja como estudantes de segundo ciclo 

completo.  

Como componente integrante e obrigatória do plano curricular do Mestrado em Engenharia 

de Minas e Geo-Ambiente, esta unidade curricular apresenta uma forte associação temática e 

de organização estrutural com outras unidades curriculares, para além da compatibilização 

ambiental da própria atividade extrativa, cada vez mais condição essencial da sua existência 

sustentável, ao nível de ferramentas de previsão de geração de resíduos sólidos e efluentes, ao 

nível de tratamento e deposição de resíduos por métodos ambientalmente adequados, ao nível 

das tecnologias ambientais de reabilitação. 

Neste momento, esta UC é lecionada durante 13 semanas, com uma escolaridade de 4 horas 

letivas por semana, contribuindo com 6 unidades ECTS, da área científica de Tecnologia de 

Proteção do Ambiente. O programa desta UC é bastante abrangente, no entanto, identifica-se 

uma lacuna no que se refere aos impactes radiológicos resultantes da exploração de minérios 

radioativos: a legislação específica (e em paralelo com a proteção radiológica); as tecnologias; o 

encerramento (métodos e soluções); a reabilitação ambiental e monitorização bem como a 
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especificação de impactes resultantes da exploração de outros tipos de substâncias mais 

particulares, como por exemplo, os fosfatos, e que se revelam de extrema importância, dado o 

cariz internacional do ciclo de estudos em que se insere a unidade curricular bem como o dos 

profissionais formados neste ciclo de estudos. 

Em Portugal, à data de setembro de 2011, encontravam-se inventariadas, 175 áreas 

mineiras consideradas degradadas na base do Decreto-lei nº 198-A de 5 de setembro de 2001, 

das quais 61 se referem a áreas de minérios radioativos e 114 a áreas de sulfuretos 

polimetálicos. 

3.2 SUPORTE DA DISCIPLINA: INVESTIGAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS 

Desde que a autora terminou a sua licenciatura pré-Bolonha (1996) tem estado sempre 

ligada à problemática dos impactes radiológicos, desenvolvendo atividades de investigação 

neste âmbito durante o seu curso de Mestrado (1998/2000) com o tema: “Modelo Integrado 

para a Avaliação da Exposição Ambiental a Resíduos Mineiros Radioativos” e, posteriormente 

no seu Doutoramento (2003/2007), com o tema: “Modelos Fenomenológicos de Distribuição 

Intercompartimental de Substâncias Radioativas“, tendo obtido uma bolsa de doutoramento da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este percurso permitiu a obtenção de financiamento da 

FCT para um projeto de investigação com o tema: “Modelação da Dispersão na Atmosfera dos 

Elementos Radioativos e dos Metais Originada por uma Central Térmica de Carvão”, projeto 

submetido em 2008, aprovado em 2009 e com início em 2010 (Investigador Principal, duração 

de 3 anos) (2010-2013). Paralelamente, leciona desde 2007 no curso de Mestrado em 

Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais da FEUP, a unidade curricular: Seminários de 

Higiene Ocupacional onde é responsável pelo módulo referente à exposição a radiações 

ionizantes e não ionizantes. Entre 2012 e 2016 orientou um doutoramento no âmbito de 

exposição às radiações ionizantes, neste caso ao radão, um dos impactes presentes na 

exploração de minérios radioativos, apesar de nesse caso estar associado à exploração de águas 

minero-industriais, minerais naturais e de nascente, bem como em muitas outras situações em 

nada ligadas à exploração mineira. A orientação de outros trabalhos desenvolvidos neste âmbito 

no decurso de dissertações de mestrado também foram uma constante ao longo dos últimos 

anos.  

A par da participação na elaboração e revisão dos documentos técnicos da Agência 

Internacional de Energia Atómica e do curso lecionado em Viena, foi nomeada como “counter-

part” de um projeto regional e de um projeto inter-regional da IAEA por um período de dois 

anos (2018 e 2019): 1) RER2016002, RER9153 - Enhancing the Regional Capacity to Control Long 

Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces; 2) INT9183 - Overcoming 

the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects. 

Foi ainda nomeada para participar nas seguintes reuniões da IAEA em Viena: “Plenary Meeting 

of the Network on the Environmental Management and Remediation, ENVIRONET” (2016 e 

2017) e “IAEA Annual meeting of the International Decommissioning Network (IND) (2016).  
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A autora tem tentado assim desenvolver atividades de investigação e de suporte paralelas 

o que constitui um método eficiente e sólido de consolidar os conhecimentos a transmitir. A 

lista descrita nas secções seguintes contém uma descrição/enumeração de algumas das 

atividades desenvolvidas neste âmbito. As referências completas das comunicações bem como 

uma listagem completa das publicações resultantes dos trabalhos de investigação desenvolvidos 

neste âmbito, encontram-se descritas no curriculum vitae da autora que acompanha o pedido 

de prestação das Provas de Agregação. 

3.2.1 CURSOS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS 

Participação como oradora convidada e/ou nomeação: 

 “The exposure to radon gas – causes and effects on human health”, Proteção Radiológica 

na Saúde 2017, Instituto Superior Técnico, Lisbon, de 27-29 de September 2017 (Invited 

Speaker). 

 Workshop “Radioecology as a Support to Regulatory Decision Making on NORM and other 

Legacies, Related Waste Management and Disposal”, Berlin, 3 September 2017 (Invited 

Speaker). 

 IAEA “Plenary Meeting of the Network on the Environmental Management and 

Remediation”, Vienna, Austria, 29 November-01 December 2016 (Nominated). 

 IAEA “Annual meeting of the International Decommissioning Network (IND) of the IAEA 

International Decommissioning Network – IDN”, Vienna, Austria, 29 November-01 

December 2016 (Nominated). 

 “The legacy of abandoned mines: the context and the action in Portugal”, Colorado School 

of Mines (CSM), Golden, Denver, USA, 27 June 2016 (Plenary Lesson). 

 “The legacy of abandoned mines: the context and the action in Portugal”, Environmental 

Protection Agency (USEPA), Region 8, Denver, USA, 22 June 2016 (Plenary Lesson). 

 “Surface paste disposal – an alternative to conventional tailings and mine wastes 

management – a step forward in EU demands on circular economy”, University of New South 

Wales (UNSW), School of Mining Engineering, Sydney, Australia, 22 April 2016 (Plenary 

Lesson). 

 Training workshop on the Project B.1: “Practical Intervention Techniques to Reduce Public 

Doses at Uranium Mining and Milling Legacy Sites”, Training Course of the International 

Atomic Energy Agency, Vienna, 28 September-02 October 2015 (Invited Lecturer). 

 Technical meeting on Project B.2: “Review of Remediation Plans and Activities for Uranium 

Mining and Milling Sites”, Vienna, Austria, 09-13 March 2015 (Invited Expert). 

 Technical meeting on Project B.1: “Practical Intervention Techniques to Reduce Public Doses 

at Uranium Mining and Milling Legacy Sites”, Vienna, Austria, 23-27 February 2015 (Invited 

Expert). 

 “Exposure Assessment to Hazardous Pesticides – Strategies to Reduce Human and 

Environmental Risks”, NATO Advanced Study Institute - Environmental Security Assessment 
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and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe, Varna, Bulgaria, Bulgaria 10-

18 September, 2012 (Invited Lecturer). 

 “Exposure Assessment to Heavy Metals in the Environment. Measures to Eliminate or 

Reduce the Exposure to Critical Receptors”, NATO Advanced Research Workshop: 

Environmental Heavy Metal Pollution and Effects on Child Mental Development - Risk 

Assessment and Prevention Strategies, Bansko, Bulgaria 27 April-02 May 2010 (Key Lecturer). 

 “Occupational Exposure During Remediation Works at a Uranium Mining Pile”, International 

Conference on Remediation of Land Contaminated by Radioactive Material Residues, IAEA 

Vienna and IAEA Astana, 18-22 May 2009, Astana, Kazakhstan (Invited/Nominated Lecturer). 

 “Methodology for Exposure and Risk Assessment in Complex Environmental Pollution 

Situations”, NATO Advanced Institute: Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution: 

Contemporary Methodology, Sofia, Bulgaria, 1-10 July 2008 (Invited Lecturer). 

 “Modelling Multimedia Pollution for Environmental Exposure”, NATO Advanced Institute: 

Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution: Contemporary Methodology, Sofia, 

Bulgaria, 1 - 10 July 2008 (Invited Lecturer). 

 “Simulation of Radon Flux Attenuation in Uranium Tailings”, NATO Advanced Workshop: 

Methods and Techniques for Cleaning-up Contaminated Sites, Sinaia, Romania, 09-11 

October 2006 (Invited Lecturer). 

 “Exposure assessment to radionuclides transfer in the food chain”, NATO Advanced 

Workshop: Multipollution Exposure and Risk Assessment – A Challenge to the Future, Minsk, 

Belarus, 04-08 October 2006 (Invited Lecturer). 

 “Modelling the transport and fate of contaminants in the environment: soil, water and air”, 

NATO Advanced Institute: Chemicals on Intentional and Accidental Global Environmental 

Threats, Borovetz, Bulgaria, 16-27 November 2005 (Invited Lecturer). 

 “Simulation of Liberation and Dispersion of Radon from a Waste Disposal – A Case Study”, 

NATO Advanced Research Workshop: Advances in Air Pollution Modelling for Environmental 

Security, Borovetz, Bulgaria, 08-12 May 2004 (Invited Lecturer). 

3.2.2 COMUNICAÇÕES NESTE ÂMBITO 

 “Risk Assessment and Management of Uranium Mill Tailings Legacies”, International 

Conference Waste Management Symposium 2017, Phoenix, USA, 05-09 March 2017. 

 “Co-Disposal of Coal Ash with Mine Tailings in Surface Paste Disposal Practices: A Gold 

Mining Case Study”, ICWMEE 2016: 18th International Conference on Waste Management 

and Environmental Engineering, Stockholm, Sweden, 11-12 July 2016. 

 “Arsenic removal using "green" Nano Zero Valent Iron”, Sixth International Congress on 

Arsenic in the Environment (As2016), Stockholm, Sweden, 19-23 June 2016. 

 “Assessment of the environmental radiation by in situ gamma ray spectrometry”, 

International Workshop: Uranium, Environment and Public Health, Castelo Branco, Portugal, 

25 October 2013.  
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 “Modelling Radionuclide Distribution and Transport at a Legacy Site”, International 

Workshop: Uranium, Environment and Public Health, Castelo Branco, Portugal, 25 October 

2013.  

 “Simulation of Radionuclide Transport and Fate in Surface Waters in the Vicinity of a Past 

Uranium Processing Plant”, International Conference on Uranium Mining and Hydrogeology 

VI, Freiberg, Germany, 18-22 September 2011. 

 “Simulation of Radionuclide Transport and Fate in Surface Waters in the Vicinity of a Past 

Uranium Processing Plant”, International Conference on Uranium Mining and Hydrogeology 

VI, Freiberg, Germany, 18-22 September 2011. 

 “Modelling of an Optimized Multilayer Cover Design for a Uranium Mill Tailings Disposal - 

11607”, Waste Management Symposium 2011, Phoenix, Arizona, United States of America, 

27 February-03 March 2011. 

 “Environmental Modelling of the Intercompartimental Distribution of Low-Level Radioactive 

Wastes”, American Nuclear Society Conference: Decommissioning, Decontamination & 

Reutilization, Idaho Falls, Idaho, United States of America, 28 August-02 September 2010. 

 “Using Monte-Carlo Simulation for Risk Assessment: Application to Occupational Exposure 

during Remediation Works”, Seventh International Conference on Numerical Methods and 

Applications, Borovets, Bulgaria, 20-24 August 2010. 

 “Modelling and Assessment of Radionuclides Differential Transport in Groundwater”, 

International Conference 2008, Uranium Mining and Hydrogeology – UMH V, Freiberg, 

Germany, 14-18 September 2008. 

 “Integrated Methodology for the Environmental Risk Assessment of an Abandoned Uranium 

Mining Site”, International Conference 2008, Uranium Mining and Hydrogeology – UMH V, 

Freiberg, Germany, 14-18 September 2008. 

 “Simulation of Liberation and Transport of Radium from Uranium Tailings, Uranium Mining 

and Hydrogeology – UMH IV, Freiberg, Germany, 11-16 September 2005. 

 “Simulation of Liberation and Dispersion of Radon from Uranium Mill Tailings”, 

Environmental Contamination from Uranium Facilities and Remediation Measures, Instituto 

Tecnológico e Nuclear, Lisbon, Portugal, 11-13 February 2004. 

3.2.3 TESES DE MESTRADO ORIENTADAS NESTE ÂMBITO 

 "Waste Management in the Scope of a Gold Mine Project - Prediction of Acid Drainage and 

Study of Mitigation Solutions” (EN), por António Carlos Pinheiro Fernandes, concluído em 

outubro de 2016 (Co-orientador). 

  “Co-deposição em pasta de resíduos de tratamento de minérios de ouro com incorporação 

de cinzas de carvão”, por Carina Isabela Gomes Nunes, concluído em novembro 2015 

(Orientador). 

 "Treatment of Acid Mine Drainage in a Vertical Flux Reactor”, Preliminary Studies (EN), por 

Farid Atmani, concluído em julho 2014 (Co-orientador). 
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 “Modelação da dispersão da taxa de radiação gama e a sua correlação com a exalação de 

radão na Península Ibérica”, por Raquel Maria Pegado Rios Gonçalves, concluído em outubro 

de 2010 (Orientador). 

3.2.4 TESES DE DOUTORAMENTO ORIENTADAS NESTE ÂMBITO 

 “Exposição Ocupacional ao Radão em Estabelecimentos Termais”, por Ana Sofia Gonçalves 

Ribeiro Moreira da Silva, concluído em 16 de maio de 2016 (Orientador). 
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4 ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO 

NOTA PRÉVIA 

Muito embora à reformulação e/ou reestruturação de uma UC pese sempre a herança 

anterior que inevitavelmente estará sempre presente ao longo de qualquer atualização ou 

inclusão de matéria que a docente pretenda propor, esta reestruturação constitui uma 

oportunidade de balanço e de reflexão sobre a experiência científica e pedagógica de lecionação 

desta unidade curricular.  

Decidiu a docente optar pela unidade curricular “Impacte Ambiental Mineiro” por 

considerar que esta representa um bloco "nuclear “e estruturante do curso onde se insere, pelo 

que se impunha de maior importância levar a cabo uma reflexão cuidada sobre os seus objetivos, 

conteúdos e estrutura, especialmente se considerarmos o caráter tecnológico desta unidade 

curricular, envolvendo diferentes domínios como por exemplo, o armazenamento de resíduos 

mineiros ou sistemas de tratamento de drenagem ácida (passivos e ativos), apesar de bastante 

desenvolvido para os problemas ambientais gerados pela maior parte das explorações mineiras 

e tratados com algum detalhe na unidade curricular em apreço, o mesmo não acontece com os 

problemas ambientais gerados pela exploração de minérios radioativos, em que muitas vezes a 

única solução possível é a contenção e monitorização dos impactes radiológicos por tempo 

indeterminado. Por outro lado, o carácter transversal e multidisciplinar desta unidade curricular 

apresenta-se como um desafio irresistível abraçando diversos domínios que vão da hidrologia, 

à geoquímica, à hidrogeologia, às tecnologias mineiras e química, apenas para citar alguns 

domínios.  

Como referido anteriormente, os conteúdos programáticos desta unidade curricular são já 

bastante abrangentes, no entanto, na abordagem proposta será necessário incluir os conteúdos 

referentes à dimensão ambiental resultante da exploração de minérios radioativos, em 

particular, os impactes radiológicos e não radiológicos da exploração deste tipo de minérios, a 

proteção radiológica dos trabalhadores, do ambiente e do público, a gestão dos resíduos com 

elementos radioativos, a gestão dos recursos hídricos tendo em conta a presença de rádio e 

urânio, as libertações no ambiente, etc.  

Desta forma, ao texto pedagógico já existente, de apoio à unidade curricular, pretende a 

docente fazer uma atualização em alguns domínios e introduzir de raíz a componente do 

Impacte Ambiental Mineiro referente à exploração de minérios radioativos focando desde a 

legislação específica neste âmbito, ao estudo de impacte ambiental, ao armazenamento de 

resíduos, aos sistemas de tratamento de drenados ácidos e com contaminações radioativas, ao 

encerramento e pós-encerramento. O foco será um melhor entendimento em como a 

exploração de minérios radioativos pode ser desenvolvida de forma segura e sustentável bem 

como formas de reduzir potencias problemas com os sítios legados de exploração de minérios 
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radioativos. Isto inclui a avaliação dos impactes radiológicos (incluindo em paralelo os impactes 

físicos e químicos) resultantes da exploração de minérios radioativos, assim como a abordagem 

das tecnologias possíveis para a reabilitação e a gestão destes locais a longo-prazo.  

Neste capítulo faz-se uma descrição e apresentação pormenorizada do programa da 

unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro. A apresentação da disciplina é iniciada pela 

discussão da sua natureza e finalidade. Seguidamente são apresentados os seus objetivos, 

resultados de aprendizagem e competências, desenvolvimento dos conteúdos programáticos e 

bibliografia associada, metodologias e estratégias de ensino, desenvolvimento detalhado dos 

conteúdos programáticos, plano de realização, documentação de apoio, esquema de avaliação 

e descrição de recursos necessários à sua lecionação. 

4.1 NATUREZA DA UNIDADE CURRICULAR 

A área de conhecimento a que diz respeito a unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro 

tem um cariz fundamental na área científica: “Tecnologias de Proteção do Ambiente”, 

constituindo, por conseguinte, um dos alicerces fundamentais na formação em Engenharia de 

Minas.  

A unidade curricular em causa é dotada de conceitos gerais multidisciplinares, no entanto, 

estes encontram-se interligados e consolidados de uma forma “pragmática”, com aplicações 

muito concretas nas questões ambientais que se levantam na implementação de um projeto 

mineiro.  

Assim, esta unidade curricular, com forte componente tecnológica, visa formar os 

estudantes para a aplicação e exploração dos seus conhecimentos e competências na avaliação 

de impacte mineiro, na gestão dos recursos naturais e no controlo dos danos ambientais gerados 

pela indústria extrativa, enquanto se lhes confere capacidade de análise e de decisão para 

conceber e desenhar soluções concretas e finais, implementáveis e eficientes, através do 

desenvolvimento de metodologias coerentes de resolução integrada das implicações ambientais 

adversas.  

O ensino desta unidade curricular baseia-se nos métodos pedagógicos “expositivo, 

demonstrativo e interrogativo“, promovendo momentos de discussão, desmonstração e análise, 

com a exemplificação através casos de estudo, de exercícios teórico-práticos, trabalhos 

laboratoriais e ainda, a realização de trabalhos de pesquisa, análise e síntese. 

4.2 OBJETIVOS 

Esta disciplina tem por finalidade proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais 

acerca das principais implicações ambientais geradas pela indústria extrativa bem como 

conhecimentos sobre as tecnologias disponíveis para evitar ou diminuir estas implicações 

ambientais negativas. 
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Assim, na abordagem dos conteúdos programáticos, a componente teórico-prática é 

privilegiada com o objetivo de promover a compreensão de conceitos, métodos e técnicas e 

desenvolver capacidades e habilidades para a análise, decisão e fundamentação na proposta de 

uma metodologia de resolução das implicações ambientais adversas, incluindo a comparação 

de alternativas tecnológicas e metodológicas.  

Os objetivos advêm da natureza pretendida para a disciplina e da finalidade que lhe é 

atribuída, no contexto do curso onde se insere. Esses objetivos condicionam naturalmente os 

conteúdos programáticos da disciplina e definem as competências e as atitudes esperadas 

(resultados de aprendizagens) por parte do estudante quando este conclui o processo de 

formação. 

Os objetivos específicos desta unidade curricular podem ser enunciados da seguinte forma: 

 Conhecimento: diagnosticar e discutir os principais problemas ambientais gerados pela 

indústria extrativa antes da exploração, durante a atividade industrial e na fase de 

encerramento (durante e após). Adquirir conhecimentos sobre as técnicas e métodos de 

resolução dos problemas diagnosticados. 

 Compreensão: fases do ciclo de vida das operações mineiras, inclusive após o encerramento 

e suas implicações ambientais. Aspetos da gestão ambiental das atividades industriais e em 

particular da indústria extrativa e as suas implicações ao nível do cumprimento da legislação 

e da conservação dos recursos naturais. 

 Aplicação: distinguir o campo de aplicação das diferentes alternativas tecnológicas 

operacionais de minimização de impacte ambiental adverso e selecionar as tecnologias 

adaptadas a cada situação. Aplicar os conhecimentos adquiridos para reduzir o nível de risco 

ambiental de projetos mineiros em curso ou novos. 

 Análise: decomposição analítica dos impactes gerados na Análise de Impacte Ambiental, na 

criação de um plano de Gestão Ambiental e durante a elaboração da estratégia de 

encerramento e abandono.  

 Síntese: criar uma metodologia coerente de resolução integrada das implicações ambientais 

adversas.  

 Avaliação: comparar alternativas tecnológicas e metodológicas. Reflexão acerca das suas 

vantagens e desvantagens. 

Paralelamente, existem outros objetivos comuns a qualquer unidade curricular de um 

segundo ciclo de estudos e que são essenciais para a formação do estudante quer como futuro 

profissional quer como futuro investigador, como por exemplo: desenvolver a capacidade de 

identificação, avaliação e formulação de problemas complexos e vastos; desenvolvimento do 

pensamento crítico, criativo e metacognitivo de “reconceptualização” dos conhecimentos 

aprendidos; desenvolvimento da capacidade de entendimento da utilidade pragmática dos 

conhecimentos adquiridos no meio académico; desenvolver a capacidade de trabalho 

autónomo e individual mas também em equipa; ente outros. O cumprimento destes objetivos 
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estará diretamente ligado às estratégias de ensino adotadas e à promoção das capacidades e 

aptidões de natureza pessoal dos estudantes. 

4.3  RESULTADOS DE APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS 

As competências descrevem os resultados da aprendizagem, uma vez completado o 

processo de aprendizagem, sendo traduzidas na dinamização prática dos conhecimentos 

adquiridos, no âmbito da unidade curricular, e aplicados no contexto de intervenção profissional 

e de investigação, ou seja, remetem para os “saberes em uso”, cruzando-se assim, os saberes 

teóricos e procedimental com os saberes prático e saber-fazer (Malglaive, 1988).  

Esta abordagem das competências enquanto saberes direcionados para a prática do 

trabalho, implica, desde logo, uma combinação articulada da pedagogia do concreto com a 

pedagogia do abstrato. Estes conceitos advêm de Malglaive (1988) que defende que a primeira 

tem como primado pedagógico a aprendizagem por referência a situações concretas 

(aprendizagem concreta, por via do desempenho do trabalho), nomeadamente, casos simulados 

e a segunda se faz por referência a elementos abstrato-formais (aprendizagem abstrata, 

realizada no sistema de ensino ou em ações de formação).  

No termo do processo de formação nesta unidade curricular, as competências a desenvolver 

resultam da combinação desses dois tipos de pedagogia de modo a que os estudantes possam 

ser capazes de mostrar: 

 Conhecimentos sobre os fundamentos históricos para a Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA). Conceitos fundamentais. A AIA nas declarações e convenções internacionais. 

Definições e objetivos.  

 Conhecimentos sobre o quadro legal europeu e nacional: legislação mineira e ambiental 

aplicável na indústria mineral.  

 Conhecer as diferentes etapas do processo de Avaliação de Impacte Ambiental na indústria 

mineral. Procedimento administrativo – o projeto, definição do âmbito, elaboração do 

estudo, revisão técnica do estudo, consulta pública e institucional, avaliação, decisão e 

monitorização. Principais produtos num sistema de AIA (PDA, EIA, RECAPE, DIA). Entidades 

envolvidas. 

 Capacidade de diagnosticar os principais problemas ambientais gerados pela indústria 

extrativa antes da exploração, durante a atividade industrial e na fase de encerramento 

(durante e após) bem como o conhecimento das técnicas e métodos de resolução dos 

problemas diagnosticados. 

 Distinguir o campo de aplicação das diferentes alternativas tecnológicas operacionais de 

minimização de impacte ambiental adverso e selecionar as tecnologias adaptadas a cada 

situação. 
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 Decomposição analítica dos impactes gerados na Análise de Impacte Ambiental, na criação 

de um plano de Gestão Ambiental e durante a elaboração da estratégia de encerramento e 

abandono. 

 Criar uma metodologia coerente de resolução integrada das implicações ambientais 

adversas.  

 Comparar alternativas tecnológicas e metodológicas. 

Além das competências acima descritas, o processo ensino-aprendizagem nesta unidade 

curricular permite o aprofundamento e a melhoria de competências transversais a outras 

unidades curriculares e que se traduzem na capacidade de análise, de crítica e de síntese; na 

capacidade de expressão escrita e oral; na capacidade de gestão da informação (pesquisa, 

seleção e análise); bem como na capacidade de trabalho autónomo e em equipa.   

4.4  RESUMO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

No seguimento dos objetivos e resultados de aprendizagem da unidade curricular, o 

conteúdo programático é organizado como um conjunto de 10 unidades de aprendizagem. As 

unidades de aprendizagem da disciplina deixam-se assim organizar como capítulos com 

diferentes níveis de profundidade de aprendizagem de acordo com a taxonomia de domínio 

cognitivo de Bloom (Bloom 1984) e (Davis, Gorgone et al. 1997), com precedência entre si, 

dentro das áreas científicas nas quais se insere. 

A Tabela 3 apresenta uma visão geral da estrutura dos conteúdos programáticos, sendo que, 

e como referido, as várias unidades de aprendizagem constituem em si um conjunto de capítulos 

que devem ser ministrados na sequência apresentada, em que o conhecimento transmitido em 

cada capítulo serve de enquadramento ao conhecimento a transmitir no capítulo seguinte. Isto 

significa que a frequência da disciplina deve ser desejavelmente contínua, sendo que se o 

estudante falhar um dos capítulos, poderá fazer comprometer o sucesso de aprendizagem das 

unidades seguintes. Tal não se aplicará se o estudante possuir um domínio prévio dos conteúdos 

programáticos de uma determinada unidade de aprendizagem, o que poderá se verificar no caso 

de estudantes que ingressem no 1º ano do curso de Mestrado. Neste contexto, a estratégia de 

lecionação que melhor se adequa a esta disciplina é a orientada pela unidade de aprendizagem, 

lidando com as mesmas como capítulos autónomos ainda que interdependentes entre si.  

Tabela 3: Resumo do conteúdo programático 

IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO – O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA INDÚSTRIA MINEIRA 

Introdução e motivação. 

Princípios do desenvolvimento sustentável na Indústria Mineira. 

Exemplos práticos/casos de estudo de medidas inovadoras e de contribuição para um 

desenvolvimento sustentável na Indústria Mineira. 
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CAPÍTULO 2 - CONCEITOS GERAIS MULTIDISCIPLINARES QUE ENVOLVEM O PROJETO MINEIRO  

Introdução e motivação. 

O Projeto Mineiro. 

Fases de evolução do Projeto Mineiro. 

Componentes do Projeto Mineiro. 

Processos básicos envolvidos nas operações mineiras e no processamento. 

Componentes do estudo de viabilidade técnico-económica, incluindo os diferentes impactes 

ambientais afetos a cada fase do projeto mineiro. 

 

CAPÍTULO 3 - LEGISLAÇÃO MINEIRA E AMBIENTAL  

Introdução e motivação. 

Enquadramento legal para a Indústria Mineira. 

Enquadramento legal ambiental – legislação fundamental nacional e comunitária. 

Legislação prescritiva vs. Não prescritiva. 

Normas e Regulamentos. 

 

CAPÍTULO 4 - AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) - PRINCÍPIOS GENÉRICOS 

Introdução e motivação. 

Conceitos fundamentais, princípios e metodologias. 

Instrumentos de política ambiental: Avaliação de Impacte Ambiental e Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

Métodos de identificação de impactes. 

Considerações alternativas e envolvimento do público. 

 

CAPÍTULO 5 - AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL NA INDUSTRIA MINERAL - ESTUDOS DE 

IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Introdução e motivação. 

Metodologia. 

Estudo de viabilidade. 

Descrição do ambiente existente. 

Descrição do projeto. 

Identificação dos impactes. 

Avaliação do impacte, mitigação e contingências. 

Desativação, recuperação e abandono. 

Aspetos socioeconómicos. 

Participantes no processo. 
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CAPÍTULO 6 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA MINERAL 

Introdução e motivação. 

Implementação de um sistema de gestão ambiental – o ciclo de um SGA. 

Metodologia. 

Custos, benefícios, vantagens. 

Etapas necessárias. 

Auditorias como parte integrante de um SGA. 

 

CAPÍTULO 7 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA 

MINERAL  

Introdução e Motivação. 

Princípios de caracterização, monitorização e previsão dos impactes ambientais: diretos, secundários 

e de longo prazo para diferentes tipos de resíduos (resíduos ricos em sulfuretos; resíduos de 

cianetação de minérios ouro e prata; resíduos radioativos da exploração de minérios radioativos; 

resíduos de exploração de fosfatos e potássio; resíduos da exploração do carvão). 

Impactes nos recursos hídricos.  

Impacte na qualidade do ar. 

Impactes na vida selvagem. 

Impactes na qualidade do solo. 

Impactes nos valores sociais. 

Impactes resultantes da geração de drenados mineiros ácidos (previsão da geração de drenagem 

mineira ácida) e lixiviados contaminados. 

Impactes resultantes do armazenamento dos resíduos sólidos gerados durante a vida útil do projeto. 

Análise de alguns acidentes em estruturas de armazenamento de resíduos. 

 

CAPITULO 8 – MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Introdução e Motivação. 

Metodologia. 

Desenvolvimento do programa de monitorização abrangente a todas as fases e todos os horizontes 

temporais. 

Projeto e plano de monitorização. 

Plano anual, plano a médio prazo, plano ao longo da vida útil da mina.  

Implementação. 

Revisão dos dados recolhidos. 

Interpretação dos dados. 

Ajustes e melhoramentos (técnicas de monitorização e/ou processo mineiro). 

Exemplos com casos de estudos de programas de monitorização: operação e pós-encerramento. 
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CAPÍTULO 9 - TECNOLOGIAS/SOLUÇÕES DE MINIMIZAÇÃO E DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTES 

AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA MINERAL 

Introdução e Motivação. 

Tecnologias Convencionais: Tecnologias de tratamento; Tecnologias de recolha, desvio e contenção; 

Tecnologias de reutilização, reciclagem e recuperação. 

Tecnologias Inovadoras/Emergentes. 

Controlo Institucional. 

Controlo e mitigação dos impactes ao nível da qualidade do ar. 

Controlo e mitigação dos impactes ao nível da quantidade e qualidade da água (inclui a previsão de 

drenagem mineira ácida, controlo e tratamento através dos sistemas ativos e passivos de 

tratamento). 

Controlo e mitigação dos impactes ao nível do solo (solos e material de cobertura; solos 

contaminados; estabilidade geotécnica, etc.). 

Controlo e mitigação dos impactes ao nível dos resíduos sólidos gerados (sistemas de deposição). 

Controlo e mitigação dos impactes ao nível dos efluentes gerados (sistemas ativos e sistemas 

passivos de tratamento). 

Controlo e mitigação dos impactes radiológicos. 

Exemplos de casos de estudo de sucesso e casos de não sucesso de algumas tecnologias adotadas. 

 

CAPÍTULO 10 – ENCERRAMENTO: DESATIVAÇÃO, REABILITAÇÃO E ABANDONO  

Introdução e Motivação. 

Encerramento. 

Ações e medidas definidas necessárias para as fases de encerramento: desativação, reabilitação e 

abandono. 

Estratégias de encerramento. 

Operações subterrâneas. 

Céus abertos e pedreiras. 

Instalação de tratamento de minérios. 

Desativação e demolição de edifícios e infraestruturas. 

Maquinaria mineira, outros equipamentos. 

Escombreiras, solos e materiais de cobertura. 

Armazenamento de resíduos ou rejeitados do tratamento. 

Aterros e resíduos. 

Solos contaminados. 

Gestão e tratamento de águas contaminadas (superficiais e subterrâneas). 

Monitorização pós-encerramento. 

Participação da comunidade. 
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4.5 METODOLOGIAS - MÉTODOS DE ENSINO E ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

A estratégia pedagógica da unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro foi definida tendo 

em conta os objetivos da unidade curricular, os conhecimentos a adquirir e as competências a 

potenciar, conforme descrito na secção 4.3, e as especificidades da sua lecionação. Importa 

relembrar que esta unidade curricular obrigatória corresponde a 6 ECTS, o que exige um total 

de 162 horas de trabalho que o estudante deve investir para um desempenho positivo na 

unidade curricular.  

O tempo letivo presencial nesta unidade curricular é de 4 horas semanais. Um semestre 

comporta 13 semanas de aulas o que perfaz 26 aulas de 120 minutos num total. A distribuição 

de ocupação dos tempos de trabalho dos estudantes corresponde a um tempo estimado de 

estudo autónomo de cerca de 92 horas, 42 horas de frequência para as sessões presenciais, 14 

horas para os trabalhos laboratoriais e 14 horas para a elaboração do trabalho final, o que 

totaliza as 162 horas de trabalho para a realização da unidade curricular. 

Os programas propostos referem-se às aulas teórico-práticas divididas em duas fases: na 1ª 

fase das aulas teórico-práticas será mais de cariz teórico em que é privilegiada a exposição de 

conceitos, métodos e técnicas relacionadas com o impacte da indústria mineira sobre o 

ambiente ao longo das várias fases do ciclo de vida; na 2ª fase haverá lugar à realização de 

trabalhos laboratoriais com um evento prévio de amostragem, num local de exploração mineira, 

para recolha de amostras sólidas e líquidas para posterior caracterização e estudo em aulas 

práticas laboratoriais, sendo que cada trabalho laboratorial implica a realização de um relatório. 

Nesta 2ª fase será ainda proposto aos estudantes a realização de um trabalho individual escrito 

que será apresentado oralmente nas últimas semanas de aulas.  

As aulas teórico-práticas fundamentam as aulas práticas laboratoriais sendo a sua 

calendarização articulada com a lecionação das primeiras. Nestas aulas são feitos ensaios para 

determinação de parâmetros de caracterização de resíduos e efluentes (pH, acidez, alcalinidade, 

etc.) bem como testes de previsão de drenagem ácida mineira, testes de lixiviação natural, etc. 

A realização do trabalho escrito final visa consolidar e demonstrar de uma forma objetiva os 

conhecimentos resultantes da aprendizagem na unidade curricular. 

Nesta proposta de reestruturação, procurou-se organizar os conteúdos programáticos em 

função da estrutura já existente dando assim uma continuidade ao trabalho desenvolvido 

previamente nesta unidade curricular mas ao mesmo tempo atualizando-os indo ao encontro 

dos desenvolvimentos que ocorreram últimos anos, quer a nível tecnológico quer a nível legal e 

social. Procurou-se não só abordar mas também desenvolver as diferentes fases do processo 

mineiro no alinhamento de 5 pilares para práticas mineiras sustentáveis: segurança, economia, 

eficiência dos recursos, ambiente e comunidade, dando maior enfoque ao ambiente quer na 

fase anterior à exploração, quer durante a atividade industrial bem como durante e após a fase 

de encerramento.  
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Por outro lado, ao estender o âmbito dos conteúdos programáticos, entendeu-se a 

necessidade de especificar os diferentes tipos de impactes e soluções a adotar para minimizar 

esses mesmos impactes, que em alguns casos serão coincidentes ou sobrepostos, mediante o 

tipo de exploração e/ou minério, mas muito diferentes se considerarmos, por exemplo, minérios 

ricos em sulfuretos, minérios radioativos, rochas fosfatadas, carvão, etc., ou mesmo o processo 

de exploração é o caso da lixiviação in situ. Isto, porque, os possíveis impactes no ambiente vão 

depender não apenas da constituição do recurso a explorar, mas também da qualidade dos 

potenciais lixiviados, do ambiente direto presente (solo, águas subterrâneas, águas superficiais, 

ar) e os potenciais alvos (humanos, fauna e flora). Portanto, esta abordagem trata de especificar 

e analisar os impactes consoante o tipo e características de resíduos gerados, e, 

consequentemente, as alternativas possíveis ou disponíveis para os mitigar e se possível, 

eliminar. Será também abordada a problemática ambiental em função do método de exploração 

habitualmente adotado, por exemplo, nos seguintes grupos de elementos: i) cobre, níquel, 

cobalto, prata, chumbo, zinco, molibdénio e platina; ii) alumínio (bauxite), fosfatos e urânio; iii) 

carvão. Excluem-se os agregados uma vez que estes são abordados no âmbito de outra UC. 

A unidade curricular foi estruturada em função dos tempos curriculares disponíveis; isto é, 

tendo como horizonte temporal 13 semanas letivas, apontam-se 10 tópicos programáticos a 

serem desenvolvidos no tempo de um semestre, dentro e fora da sala de aula. Estes 10 tópicos 

estão desenvolvidos enquadrados no espaço e no tempo das 3 grandes fases do projeto mineiro: 

i) a fase anterior à exploração; ii) a fase durante a exploração e iii) a fase durante e após o 

encerramento. 

i) a fase anterior à exploração 

Na fase anterior à exploração pretende-se destacar os pressupostos em que assenta a 

estrutura formal do estudo de impacte ambiental na indústria mineira, com base na legislação 

mineira e ambiental. Tenta-se fornecer uma orientação sobre a descrição do projeto incluindo 

alternativas de projeto. Especifica-se em particular os temas/tópicos que devem ser focados, 

incluindo as ferramentas de análise, a discussão dos métodos de previsão do potencial de 

geração de ácido e de lixiviação de contaminantes dos materiais extraídos bem como as 

informações necessárias para a caracterização adequada da qualidade da água e do ar, da fauna 

e das características socio econômicas existentes nas áreas do projeto. Esta fase deve culminar 

com a consolidação de todos os fatores intervenientes de forma fornecer uma orientação sobre 

a avaliação dos impactes ambientais, incluindo o que constitui uma avaliação adequada dos 

impactes sobre a qualidade da água e do ar, a vida selvagem, a sociedade e a segurança. 

ii) a fase atividade industrial 

Na fase de exploração pretende-se analisar em simultâneo o plano de gestão ambiental 

previsto anteriormente durante a vida de exploração do recurso mineral e o que constitui 

medidas adequadas de mitigação e planos de contingência. Nesta fase dissecam-se as 

tecnologias possíveis aplicáveis para mitigar os impactes gerados e comparam-se alternativas 
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tecnológicas e metodológicas: i) a deposição de resíduos sólidos - sistemas de deposição 

(escombreiras, barragens, deposição sub-aquática, deposição em fundo marinho, a deposição 

em pasta e a co-deposição); ii) o tratamento de efluentes - sistemas passivos (lagoas aeróbias, 

lagoas anaeróbias, sistemas produtores de alcalinidade, canais abertos, poços de desvio, drenos 

calcários anóxicos, reatores de fluxo vertical, lagoas calcárias, etc., técnicas de bio-reabilitação); 

sistemas ativos (arejamento, reagentes de neutralização, bacias e reatores). O plano de 

monitorização ambiental deve conter um plano adequado para monitorizar os impactes do 

projeto proposto nas comunidades e no meio ambiente. São ainda referidos alguns acidentes e 

riscos presentes em cada uma destas soluções. 

iii) a fase do encerramento (durante e após) 

A fase de encerramento de uma mina refere-se aos estágios finais da atividade mineira 

depois das atividades produtivas terem cessado de forma permanente, incluindo as fases de 

desativação (decommissioning), reabilitação e abandono. Nesta fase (durante e após) são 

apresentadas orientações para as atividades a desenvolver nas fases de desativação, 

reabilitação e abandono ao nível dos diferentes aspetos da atividade mineira, nomeadamente: 

i) operações subterrâneas; ii) céus abertos e pedreiras, iii) escombreiras, solos e materiais de 

cobertura; iv) armazenamento de resíduos ou rejeitados do tratamento; v) instalação de 

tratamento de minérios; vi) Outros edifícios e infraestruturas; vii) maquinaria mineira e outros 

equipamentos; vii) Aterros e resíduos; viii) Solos, águas superficiais e subterrâneas 

contaminadas. 

Para cada um destes temas acima descritos deve ser elaborada uma estratégia específica 

que tenha em conta as implicações ao nível da segurança, ao nível do ambiente e do futuro uso 

desta área. Nesta fase são abordados os métodos e soluções possíveis tendo em vista a 

reabilitação ambiental e a monitorização bem como o controlo institucional. A fase seguinte 

será a de devolução das áreas reabilitadas à comunidade para uso de acordo com o que for 

estipulado legal e ambientalmente seguro, quando for possível, e manter o controlo 

institucional quando não for possível a devolução à comunidade. 

Como componente integrante e obrigatória do plano curricular do Mestrado em Engenharia 

de Minas e Geo-Ambiente, esta unidade curricular apresenta uma forte associação temática e 

de organização estrutural com outras unidades curriculares, para além da compatibilização 

ambiental da própria atividade extrativa, cada vez mais condição essencial da sua existência 

sustentável, ao nível de ferramentas de previsão de geração de resíduos sólidos e efluentes, ao 

nível de tratamento e deposição de resíduos por métodos ambientalmente adequados, ao nível 

das tecnologias ambientais de reabilitação. 

A metodologia de ensino adotada nesta unidade curricular tem por base uma articulação de 

vários métodos pedagógicos, nomeadamente: expositivo, demonstrativo, interrogativo e ativo, 

contando ainda com a participação dos estudantes através da realização de trabalhos 

autónomos. 
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As sessões teórico-práticas tendem a ser aulas expositivas sobre os diferentes pontos do 

programa, com a exposição formal de matérias de cariz quer teórico quer prático, recorrendo a 

recursos de apoio como as apresentações multimédia. A intervenção demonstrativa é alternada 

quer com práticas interrogativas, através da interpelação direta dos estudantes acerca de 

aspetos concretos em análise, trazendo-os para a discussão apelando desta forma à sua 

participação, quer com metodologias demonstrativas tendo por base a desmonstração funcional 

de casos de estudo concretos bem como a realização de exercícios práticos de cálculo. Os 

materiais de apoio são previamente disponibilizados aos estudantes na plataforma da unidade 

curricular Moodle de forma a poderem descarregá-los previamente e utilizá-los na sala de aula 

acompanhando a exposição e demonstração das matérias por parte da docente.  

O método ativo é posto em prática primeiro, com recolha de amostras de efluentes, águas, 

solos e resíduos, em determinado local mineiro, depois, através da realização de relatórios das 

práticas laboratoriais em pequenos grupos (máximo 3 elementos), seguindo-se a proposta de 

elaboração de um trabalho individual de pesquisa, análise, síntese e (sobretudo) de conceção 

de uma metodologia coerente de resolução integrada das implicações ambientais adversas de 

um caso concreto proposto aos estudantes. Os resultados são apresentados na forma de 

relatório síntese e demonstração na aula na forma de uma pequena palestra para os restantes 

estudantes e docente.  

A docente prepara as práticas laboratoriais previamente através da elaboração de um 

protocolo de ensaio em que é feito um enquadramento do ensaio a realizar, são definidos os 

objetivos do mesmo, o equipamento necessário e a metodologia do ensaio. Estes são 

disponibilizados previamente no Moodle. No início de cada sessão laboratorial é promovida a 

discussão e reflexão dos conceitos teóricos que suportam o ensaio, o que permite aos 

estudantes enquadrar, complementar e aprofundar os conhecimentos teóricos, bem como o 

esclarecimento de dúvidas que tenham surgido, sendo estes posteriormente sistematizados 

quer na interpretação dos resultados obtidos quer elaboração do relatório escrito. A docente 

assume o papel de dinamizadora e facilitadora da discussão orientando-a para os objetivos do 

ensaio a realizar por cada grupo. São ainda sugeridas referências complementares de leitura e 

de consulta. As regras de edição dos documentos escritos são disponibilizadas aos estudantes 

no Moodle. A calendarização das práticas laboratoriais por ensaio bem como a apresentação do 

trabalho final é divulgada aos estudantes no início do semestre tendo por referência as 

principais matérias do programa e o seu enquadramento. 

Na 2ª fase das sessões letivas, a que corresponde uma fase mais ativa por parte dos 

estudantes privilegia-se a metodologia geral “Aprender Fazendo”, que segundo a pirâmide de 

aprendizagem de Priscila Logan (Peck, 2001), construída com base em resultados empíricos 

recolhidos ao longo de vários anos, tem uma eficácia de 75 %. Segundo o mesmo formato de 

representação da aprendizagem, a “Exposição” oral simples é a forma menos eficaz no processo 

ensino-aprendizagem (eficácia de 5 %), depois segue-se a “Leitura” (10 %), o “Audiovisual” (20 



47 
 

%), a “Demonstração” (30 %), a “Discussão” (50%), “Aprender Fazendo” (75 %) e finalmente, 

“Ensinar os Outros/Uso Imediato” (90 %) (Marcos, 2007). A estratégia para o processo ensino-

aprendizagem adotada nesta unidade curricular incluiu todas estas metodologias gerais. 

Esta abordagem integradora dos diferentes tipos de sessão implica uma participação e 

responsabilização dos estudantes quanto à obtenção de resultados no processo ensino-

aprendizagem. Por outro lado, a articulação sistemática e planeada entre o trabalho da docente 

e dos estudantes permite a concretização das competências específicas desta unidade 

curricular. Desta forma, segue-se uma metodologia de ensino-aprendizagem centrada nos 

estudantes e não apenas no professor (e nos saberes transmitidos por ele) com objetivos 

previamente fixados e orientados para a obtenção de resultados concretizados em 

competências em que se integra a orientação pelo docente com a participação do estudante. 

Segundo o conceito de learning outcomes, entendido como os conteúdos, conhecimentos, 

aptidões e atitudes que um estudante deve ter adquirido quando termina um ciclo de estudos, 

é exigido, segundo o modelo de Bolonha, que esses mesmos conteúdos se encontrem 

especificados à partida, de modo a que os estudantes tenham consciência do que devem saber, 

compreender, ser capaz de demonstrar e possuir, como resultado do processo de ensino-

aprendizagem (Bingham, 1999). Neste sentido, o programa deve ser estruturado tendo em 

conta as competências que o estudante deverá adquirir ao longo da lecionação dos diversos 

núcleos temáticos que o compõem. Exige, para o efeito, a descrição detalhada desses conteúdos 

que é feita na secção seguinte. 

4.6 DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os conteúdos programáticos da unidade curricular em apreço, organizados segundo 

unidades de aprendizagem, encontram-se desenvolvidos nos dez capítulos descritos a seguir. 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO – O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA INDÚSTRIA MINEIRA 

Este capítulo introdutório pretende dar uma visão geral do conceito de desenvolvimento 

sustentável, sob a perspetiva histórica da sua construção e evolução, bem como os principais 

marcos da política nacional de desenvolvimento sustentável. Desta forma, pretende-se 

apresentar e discutir as relações da mineração com o meio ambiente, com o desenvolvimento 

económico e com o desenvolvimento social. Pretende-se ainda apresentar e analisar os marcos 

regulatórios que delimitam as ações de sustentabilidade do setor mineral bem como analisar e 

avaliar o estado atual de contribuição do setor ao desenvolvimento sustentável exemplificando 

com estudos de caso a nível mundial. 

A definição de desenvolvimento sustentável mais amplamente aceite é dada pela Comissão 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento no seu relatório (Relatório Bruntland, 1987) 

intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future): "o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas 

próprias necessidades".  
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Na indústria extrativa, o desenvolvimento sustentável significa que um projeto mineiro deve 

ser financeiramente rentável, tecnicamente apropriado, ambientalmente protetor e 

socialmente responsável. Contudo, não há uma definição de sustentabilidade que tenha sido 

universalmente adotada pela indústria mineral. O conceito da Comissão Mundial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, com quase 3 décadas de existência, veio afirmar uma visão crítica 

do modelo de desenvolvimento então em vigor nos países desenvolvidos e reproduzido nos 

países em desenvolvimento, com forte pressão relativamente ao uso dos recursos naturais, sem 

ter em conta a capacidade de suporte dos ecossistemas e baseado em padrões de produção e 

consumo incompatíveis com a utilização razoável dos recursos. Procurou-se, assim, um modelo 

de desenvolvimento alternativo que promovesse o equilíbrio da interligação entre três pilares 

fundamentais: social, económico e ambiental (LPSDPMI, 2016). 

No contexto da mineração, os três pilares do desenvolvimento sustentável (social, 

económico e ambiental), falham por não contemplarem adequadamente duas áreas 

importantes, essenciais para uma mineração sustentável: a segurança, que recebe mais atenção 

no setor de mineração do que indiscutivelmente em qualquer outra indústria e a eficiência dos 

recursos. No caso da segurança, embora reconhecida como extremamente importante pelas 

entidades reguladores e pelas empresas, a sua importância é omissa na literatura sobre 

mineração e desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a eficiência de recursos foca-se nas 

práticas de extração do próprio recurso que deve ser otimizada para ser eficiente (LPSDPMI, 

2016). Infelizmente, existem muitos exemplos de práticas mineiras não sustentáveis na história 

da mineração como é o caso da “lavra ambiciosa” em que a exploração se foca nas partes mais 

ricas ou de elevado teor, o que normalmente reduz a vida útil da mina, reduzindo também os 

benefícios das partes interessadas. 

Desta forma, este capítulo introdutório dará aos estudantes uma visão mais abrangente do 

desenvolvimento sustentável no setor mineral com exemplos das práticas adotadas em outros 

países, como por exemplo na Austrália, cujo modelo de desenvolvimento sustentável assenta 

não em 3 mas em 5 pilares essenciais segundo o conceito Leading Practice to Sustainable 

Development in Mining: 1) Segurança; 2) Economia; 3) Eficiência de Recursos; 4) Ambiente; e 5) 

Comunidade, ou o caso do Canadá em que o compromisso ambiental vai muito mais além do 

que o mero cumprimento da legislação e de regulamentos ou da implementação de 

equipamento e técnicas que promovem a prevenção da poluição (Hilson, 2000). Este 

compromisso assenta em princípios de condução ao desenvolvimento sustentável (Towards 

Sustainable Mining), com foco em particular no envolvimento da comunidade, nas práticas 

ambientais líderes a nível mundial e num compromisso de segurança e saúde dos trabalhadores, 

da comunidade e do ambiente (MAC, 2017). Alguns exemplos de casos com medidas inovadoras 

e de contribuição para um desenvolvimento sustentável na indústria mineral: Broken Hill Mine 

(Austrália); Speon Open Pit Gold and Copper Mine (Laos) (LPSDPMI, 2016). 
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CAPÍTULO 2 - CONCEITOS GERAIS MULTIDISCIPLINARES QUE ENVOLVEM O PROJETO MINEIRO  

Para compreender como a atividade mineira afeta o meio ambiente, é importante conhecer 

os processos básicos envolvidos nas operações mineiras e no processamento e em que fases os 

impactes ambientais podem ocorrer. O acompanhamento das operações mineiras e a fase de 

processamento também é vital durante a avaliação ambiental e na implementação de um 

sistema de gestão ambiental. O processo de exploração varia dependendo do mineral ou 

minério alvo bem como o processo de beneficiação/processamento. 

Pretende-se com este capítulo abordar conceitos fundamentais no âmbito do impacte 

ambiental da exploração mineira. O desenvolvimento e a implementação de um projeto mineiro 

têm uma natureza multidisciplinar, assentando em várias ciências e disciplinas do conhecimento 

sendo que cada etapa se baseará na combinação de especialidades diferentes. 

Neste capítulo serão abordadas as diferentes fases do processo de uma exploração mineira 

e os domínios dos respetivos impactes subdividindo-se em diferentes fases: 1) Prospeção; 2) 

Viabilidade; 3) Planeamento e Projeto; 4) Construção; 5) Exploração e Reabilitação Progressiva; 

6) Desmantelamento e Encerramento; 7) Pós-Encerramento e Monitorização. Nas primeiras 

fases começa-se por recordar ao estudante as principais atividades envolvidas em cada uma 

destas etapas, o que será fundamental para a identificação e compreensão dos potenciais 

impactes gerados proporcionando assim uma transição para as fases posteriores. Em cada fase 

serão transmitidas as ideias fundamentais a ter em consideração a nível económico, social, 

ambiental e segurança, tendo presente que os princípios do desenvolvimento sustentável terão 

um marco fundamental nas fases de planeamento e projeto e que se deverão refletir no 

planeamento do encerramento e implementação bem como na fase de conclusão e 

monitorização. Na fase de encerramento serão transmitidos conceitos importantes sobre as 

atividades a desenvolver como por exemplo, clarificação de alguns conceitos muitas vezes 

usados indistintamente (remediação, reabilitação, recuperação e restauração). 

Chamar-se-á a atenção para cada fase e os potenciais impactes que podem surgir, mesmo 

nas fases muito embrionárias do processo de uma exploração mineira, como por exemplo a fase 

da prospeção, ainda que na maior parte das vezes esta fase não evolua para as fases seguintes, 

a perfuração para recolha de sondagens pode já causar impactes essencialmente ambientais e 

sociais.  

Na perspetiva ambiental, serão diferenciados os métodos de exploração mineira mais 

comuns (desmonte a céu aberto, desmonte subterrâneo, desmonte conjunto céu 

aberto/subterrâneo e lixiviação in situ e em eiras, no caso de alguns minérios como o urânio) 

que originam diferentes tipologias de impactes ambientais bem como diferentes intensidades 

dos mesmos em função do minério explorado e do local onde se situa a área mineira. Este 

conceito deve ser transmitido e compreendido pelos estudantes que deverão ser capazes 

discriminar os impactes gerados e os principais riscos associados (químicos, físicos, toxicológicos 

e radiológicos) em cada tipologia. Pretende-se que os estudantes compreendam as implicações 
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ambientais de um resíduo mineiro com determinadas características bem como as interações 

com a sua envolvente e que devem ser abordados de acordo com a sua especificidade. 

Normalmente, os resíduos gerados na exploração mineira são classificados de acordo com 

as suas propriedades químicas e físicas e de acordo com a sua origem. Dado que as maiores 

preocupações ambientais resultam dos resíduos com elementos radioativos, elementos 

químicos tóxicos, metais pesados e sulfuretos capazes de reagirem até formarem águas ácidas, 

os impactes originados pelos resíduos produzidos na exploração mineira serão analisados para 

diferentes resíduos agrupados da seguinte forma: 1) resíduos ricos em sulfuretos; 2) resíduos de 

cianetação de minérios de ouro e prata; 3) resíduos radioativos da exploração de minérios 

uraníferos; 4) resíduos de exploração de minérios fosfatados e potássio; e 5) resíduos 

resultantes da exploração de carvão. 

O primeiro grupo inclui os resíduos da exploração de minérios ricos em sulfuretos. A 

exploração e o processamento deste tipo de minérios que inclui depósitos de minérios metálicos 

(Cu, Pb, Na, Au, Ni, U, Fe), minérios de fosfatos e carvão podem conter quantidades significativas 

de sulfuretos. A exploração e processamentos destes recursos expõem os minerais de sulfuretos 

a condições de oxidação com os consequentes impactes ambientais, como por exemplo, a 

geração de drenados mineiros ácidos. Esta exposição dos sulfuretos a condições de oxigenação 

ocorre nos sistemas de armazenamento de resíduos do processamento, escombreiras, pilhas de 

carvão, minério da mina, pilhas de minério de baixo teor, cortas, céu aberto, subterrâneos e 

outos trabalhos de escavação. A pirite (FeS2) é o mineral de sulfuretos de ocorrência mais 

frequente nestes ambientes. Serão abordadas as diferentes reações envolvidas na oxidação da 

pirite (oxidação pelo oxigénio, oxidação pelo oxigénio na presença de microrganismos, oxidação 

pelo oxigénio e ferro, oxidação pelo oxigénio e ferro na presença de microrganismos) 

(Lottermoser, 2010). 

O segundo grupo abrange as características dos resíduos com cianeto que são produzidos 

durante a extração de ouro e prata. Este tipo de resíduos pode ocorrer na forma de resíduos de 

eiras de lixiviação, resíduos do processamento e efluentes do processamento. Apesar da maior 

parte do cianeto ser usado na extração dos minérios de ouro (cianetação do ouro), este pode 

ainda ser usado no processo de tratamento (flutuação para remoção da pirite) gerando resíduos 

e efluentes com cianeto. Previamente, serão transmitidos aos estudantes conceitos sobre a 

química do cianeto bem como conhecimentos sobre o seu uso na extração de minérios de ouro 

e prata e o tipo de resíduos e efluentes contaminados gerados. Serão transmitidas as estratégias 

de tratamento a fim de reduzir os níveis de cianeto nos efluentes da mina e do processamento, 

bem como particularidades da análise do cianeto e monitorização. 

O terceiro grupo refere-se aos resíduos radioativos resultantes da exploração e 

processamento dos minérios de urânio. Serão transmitidos conceitos básicos relativamente às 

características mineralógicas e geoquímicas dos minérios de urânio bem como os princípios 

básicos sobre radiações e radioatividade refletindo-se com algum detalhe nos potenciais perigos 
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e impactes ambientais gerados por este tipo de resíduos. Este grupo de resíduos é de elevada 

relevância pela especificidade dos potenciais impactes bem como pelo armazenamento e gestão 

deste tipo de resíduos. O decaimento dos isótopos radioativos e a radioatividade resultante não 

pode ser destruída sendo que é necessário uma estratégia de contenção e reabilitação de forma 

a garantir que não há libertação de substâncias radioativas no ambiente, nem geram impactes 

negativos. 

No quarto grupo incluem-se os resíduos da mineração de fosfatos, rochas ricas em fosfatos 

e potássio para a produção de fertilizantes. O fosfogesso é o principal produto residual da 

produção de fertilizantes. A frequente presença de radionuclídeos, arsénio, cádmio, selénio e 

tálio em concentrações significativas pode limitar a exploração de rochas fosfatadas uma vez 

que os fertilizantes resultantes terão uma elevada concentração destes elementos, podendo ser 

acumulados no ambiente e transferidos para a cadeia alimentar. Por outro lado, as lamas e 

resíduos resultantes, da exploração dos fosfatos com presença de elementos radioativos são 

geridos como resíduos de materiais radioativos de origem natural (NORM). Serão transmitidos 

alguns conceitos sobre a mineralogia e geoquímica das rochas fosfatadas com particular 

destaque para os potenciais impactes ambientais do resíduo (fosfogesso) resultante da 

produção de ácido fosfórico. A abordagem deste grupo de resíduos torna-se bastante relevante 

dado que as características, práticas de armazenamento e eliminação deste tipo de resíduos 

encontram-se pouco exploradas na bibliografia. 

O último grupo diz respeito aos resíduos resultantes da exploração de carvão. Serão focados 

os impactes de forma em geral, mas em particular, os impactes resultantes da deposição em 

escombreiras deste tipo de resíduos, que ocorre, normalmente, na forma de uma polpa. Um dos 

impactes negativos da deposição dos resíduos de carvão em escombreira prende-se com a 

ocorrência do fenómeno de autocombustão e do qual resultam impactes ambientais negativos 

caracterizados pela emissão de gases tóxicos, matéria particulada e pela condensação de 

produtos neoformados, que podem afetar os recursos hídricos e solos das áreas envolventes. 

Estes materiais quando entram em autocombustão passam por transformações geoquímicas e 

mineralógicas devido às elevadas temperaturas envolvidas (> 1000 C), o que se pode traduzir 

no enriquecimento em determinados elementos como por exemplo: As, Cr e Ni. 

CAPÍTULO 3 - LEGISLAÇÃO MINEIRA E AMBIENTAL  

Este capítulo aborda o enquadramento legal para a indústria mineira bem como o 

enquadramento legal ambiental, com destaque para a legislação fundamental nacional e 

Comunitária sobre Ambiente. São ainda abordadas as convenções internacionais e as suas 

implicações na indústria extrativa, instrumentos de implementação, normas e critérios.  

Neste capítulo é integrado de raíz a legislação referente aos resíduos resultantes de minérios 

radioativos. Referem-se as diretivas comunitárias estabelecidas pela EURATOM, bem como 

recomendações e normas de outros organismos como por exemplo, da Agência Internacional 

de Energia Atómica (IAEA), da União Europeia, da Organização para a Cooperação e 
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Desenvolvimento Económico/Agência da Energia Nuclear (ODCE/NEA), da Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) e ainda os contributos do Comité Científico das 

Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atómica (UNSCEAR). Aos estudantes é chamada a 

atenção para a vasta abrangência da legislação neste domínio, nomeadamente no que diz 

respeito à proteção do ambiente e à proteção radiológica (ocupacional ou não).  

Será dada especial enfase à legislação específica abrangente dos resíduos radioativos e as 

suas implicações ambientais, em particular, no que diz respeito à gestão e monitorização desse 

tipo de resíduos, tais como: i) monitorização da radioatividade ambiental; documentos 

internacionais nos quais se baseiam a vigilância radiológica ambiental (IAEA, ICRP, EU); ii) 

regulamentos e normas internacionais; iii) segurança industrial no ambiente de trabalho (as 

normas internacionais para o convencional ambiente de trabalho aplicáveis às operações de 

moagem de urânio são publicadas pela Organização Internacional do Trabalho - OIT); iv) normas 

de segurança e guias de segurança da IAEA; v) regulamentos da união europeia; vi) gestão e 

monitorização de resíduos radioativos, etc.  

As duas normas internacionais mais importantes para a segurança radiológica no que diz 

respeito à exploração e processamento de urânio foram publicadas pela IAEA: i) Normas Básicas 

Internacionais de Segurança para a Proteção contra Radiação Ionizante e para a Segurança de 

Fontes de Radiação (BSS), publicada como Requisitos Gerais de Segurança, Parte 3, Julho 2014 

e ii) Normas Básicas Internacionais de Segurança para a Proteção contra Radiação Ionizante e 

para a Segurança de Fontes de Radiação, edição de 2011 – versão provisória. As normas BSS 

tiveram o contributo e foram acordadas em conjunto por várias organizações internacionais: 

FAO, AIEA, OIT, OCDE/NEA, OPAS e OMS e publicadas em 1996. Essas normas foram 

estabelecidas com base em “Recomendações da Comissão Internacional para a Proteção contra 

Radiações (ICRP)”. O novo Padrão de Segurança Básico 2014 (BSS) substitui uma versão anterior. 

A versão mais recente da BSS também contém prescrições para limitar as doses de radiação de 

fontes de radiação naturais. A maioria dos países produtores de urânio tomou a decisão de 

implementar o novo BSS. A implementação obrigatória terá lugar na União Europeia até 

Fevereiro de 2018 em todos os Estados-Membros.  

Serão ainda referidos alguns exemplos do quadro legislativo que regula a produção de 

urânio na Austrália, Canadá e Estados Unidos da América. Pretende-se dar uma visão global do 

enquadramento legal dos impactes radiológicos resultantes da exploração e tratamento de 

minérios radioativos bem como da sua monitorização ambiental quer no que se refere aos 

procedimentos quer no que se refere às regulamentações das Instituições e/ou Organismos 

envolvidos. 

CAPÍTULO 4 - AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) - PRINCÍPIOS GENÉRICOS 

Este capítulo fornece os conhecimentos essenciais necessários ao estudo da Avaliação de 

Impacte Ambiental. Será transmitido aos estudantes o modo de funcionamento de todo o 
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processo, procedimentos e métodos da Avaliação de Impacte Ambiental, com uma abordagem 

metodológica.  

Numa primeira etapa serão abordados os conceitos fundamentais e os princípios de AIA. 

Seguidamente, apresenta-se o sistema de AIA, descrevendo-se o processo de AIA, quais as 

principais entidades envolvidas e os principais produtos, e a importância da participação do 

público ao longo de todo o processo.  

Será referido também os pontos que devem ser considerados no planeamento e gestão do 

EIA, decompondo-se os diferentes métodos (ferramentas de análise) que podem ser aplicados 

em AIA tanto a nível da definição de âmbito e identificação de impactes, como na previsão de 

impactes, avaliação de impactes, comparação de alternativas, mitigação e monitorização (fase 

de pós-avaliação). Na última etapa será abordada a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e 

quais as semelhanças e diferenças entre estes dois instrumentos de politica ambiental: AIA e 

AAE. 

CAPÍTULO 5 - AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL NA INDUSTRIA MINERAL - ESTUDOS DE 

IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Este capítulo centra-se na avaliação do impacte ambiental direcionada para os projetos 

mineiros e fornece uma abordagem sistemática passo a passo, juntamente com orientações e 

considerações adequadas para o procedimento. As várias etapas do processo de EIA são 

descritas chamando-se a atenção dos estudantes para o fato de que a avaliação ambiental 

efetiva nas fases iniciais do planeamento das atividades de mineração, gestão ambiental e 

monitorização são vitais para reduzir os custos económicos de longo prazo da degradação 

ambiental e podem contribuir para o desenvolvimento económico sustentável não só regional, 

mas também global.  

Serão focados as principais esferas de impacte na indústria mineral: impacte atmosférico; 

impacte por ruído ou vibrações; impacte sobre o solo; impacte sobre as águas; impacte sobre a 

fauna e a flora; impacte paisagístico-visual e impacte socioeconómico e cultural; bem como os 

parâmetros qualitativos e quantitativos da amplitude do impacte, ou seja, os indicadores dos 

mesmos. A metodologia de identificação pode ser materializada numa lista de impactes ou em 

matrizes ou ainda em tabelas de dupla entrada (operações mineiras versus possíveis indicadores 

de impacte).  

Todas as fases da estrutura formal do estudo de impacte ambiental serão descriminadas: i) 

Descrição do projeto; ii) Descrição do ambiente existente; iii) Aspetos socioeconómicos; iv) 

Saúde ocupacional e segurança; v) Envolvimento do público; vi) Avaliação do impacte, mitigação 

e contingências e vii) Monitorização; viii) Desativação, reabilitação e abandono. A previsão dos 

custos ambientais no EIA também será abordada bem como uma análise dos benefícios para a 

comunidade, região ou país. Será fornecido aos estudantes um guião para a elaboração de um 

Estudo de Impacte Ambiental num novo projeto de desenvolvimento mineiro (UN, 2002). 
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No caso dos minérios radioativos, a metodologia adotar para a elaboração do Estudo de 

Impacte Ambiental no desenvolvimento de um projeto novo, poderá a mesma descrita 

anteriormente, sendo que a radiação natural terá ser considerada na descrição do ambiente 

existente, e os impactes radiológicos em todas as restantes componentes do EIA, ou seja é 

necessário incluir um Estudo de Impacte Radiológico que também contemple as mesmas fases: 

anterior à exploração, durante a exploração e após o encerramento da mesma. Existem 

metodologias complementares quantitativas que permitem uma avaliação específica dos 

impactes radiológicos. Estas metodologias consistem em considerar todas as possíveis 

quantidades libertadas no ambiente, as vias de transferência, a acumulação nos tecidos 

biológicos, as doses de radiação resultantes e os possíveis efeitos biológicos em modelos tais 

como os descritos por Whicker al. (1990) ou Zettwoog (Fiúza, 2012). Neste tipo de modelos são 

representadas as fontes emissoras, os vetores de dispersão (ar, água), os compartimentos 

ambientais ou meios físicos e biológicos e, finalmente, o público recetor. Com dados específicos 

de cada caso é então possível desenvolver uma representação matemática do modelo e 

implementá-lo num modelo de simulação computacional. Normalmente a abordagem é feita 

através de um Estudo de Risco Radiológico em que depois de calculadas as doses é feita uma 

estimativa do risco. No entanto, apenas a estimativa das doses permite uma comparação com 

limites legais admissíveis. 

 O modelo de transferência proposto por Whicker considera a deposição atmosférica (dust 

fallout) como a principal de fonte de radionuclídeos embora tenha sido adaptado para a 

deposição de resíduos como fonte principal de contaminação como no programa RESRAD 

ONSITE (Yu et al., 2001), ou no caso do modelo de Zettwoog, adaptado para considerar as 

potenciais fontes de radionuclídeos no projeto mineiro (Fiúza, 2012). O impacte radiológico num 

projeto mineiro pode ter origem, em particular, nas seguintes fontes de radiação: 

 Armazenamento de resíduos sólidos do tratamento de minérios; 

 Efluentes da mina; 

 Armazenagem de minérios; 

 Eiras de lixiviação estática; 

 Efluentes do tratamento de minérios; 

 Incorporação nos materiais; 

 Poeiras. 

Para cada uma destas fontes deverá ser feita uma descriminação dos potenciais impactes bem 

como da sua dimensão. 

CAPÍTULO 6 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA 

MINERAL 

Neste capítulo será transmitido aos estudantes a metodologia para a implementação de um 

sistema de gestão ambiental no projeto mineiro. Claramente, os sistemas de gestão ambiental 
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são importantes para reduzir o risco de incumprimento, melhorando a gestão de 

responsabilidade e os resultados socioeconómicos, e reduzir também os custos de longo prazo, 

operacionais e de encerramento. Este conceito deve ser transmitido e compreendido pelos 

estudantes. Será feito o desenvolvimento de um processo de implementação de um sistema de 

gestão ambiental na indústria mineral. Serão também abordados os custos e benefícios da 

implementação de um sistema de gestão ambiental, ao fornecer aos estudantes uma descrição 

detalhada das etapas necessárias para uma implementação bem-sucedida. Com a 

implementação de um sistema de gestão ambiental, é necessária a auditoria ambiental para 

garantir que todos os aspetos ambientais estejam em conformidade e melhorias contínuas 

sejam implementadas (LPSDPMI, 2016a). 

CAPÍTULO 7 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA 

MINERAL 

O ambiente é composto por vários sistemas interativos que incluem elementos biológicos, 

fauna e flora, elementos físicos, atmosfera, solo e água, bem como elementos sociais e culturais. 

Os impactes podem ser definidos de acordo com a forma como alteram os sistemas existentes, 

temporária ou permanentemente. A definição e a medição desses impactes vão depender da 

localização, do país e de fatores sociais e económicos.  

Neste capítulo serão identificados e caracterizados os principais e mais comuns impactes 

diretos, secundários e de longo prazo sobre o meio ambiente e a saúde humana, resultantes das 

atividades de mineração e do processamento de minérios que podem ser significativos. Serão 

focados, em particular, os resíduos problemáticos e águas ácidas geradas na deposição destes. 

Os resíduos da exploração e do processamento de minérios são problemáticos porque contêm 

substâncias danosas ao ambiente e consequentemente para a saúde humana (metais pesados, 

metaloides, elementos radioativos, ácidos, produtos químicos de processo, etc.) e requerem 

monitorização, tratamento e eliminação de forma segura. No entanto, nem todos os resíduos 

mineiros são resíduos problemáticos e exigem monitorização ou mesmo tratamento. Muitos 

resíduos não contêm nem libertam contaminantes, são inertes e não representam qualquer 

ameaça de contaminação ambiental. Na verdade, algumas rochas, solos ou sedimentos podem 

até ser usados para a reconstrução de relevo, outros são usados como recursos valiosos para a 

construção de estradas e barragens, e alguns são substratos adequados para coberturas de 

vegetação e medidas similares de reabilitação após a fase de encerramento da exploração 

mineira. Esses materiais não podem ser referidos como resíduos por definição, pois 

representam subprodutos valiosos das operações de mineração. 

Os impactes ambientais específicos relacionados com os resíduos considerados 

problemáticos são descritos para cada um dos grupos individualizados no capítulo 2. 

1. Resíduos ricos em sulfuretos; 

2. Resíduos de cianetação de minérios ouro e prata; 

3. Resíduos radioativos da exploração de minérios radioativos; 
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4. Resíduos de exploração de minérios de fosfatos e potássio; 

5. Resíduos da exploração do carvão. 

Serão focados os princípios de caracterização, monitorização e previsão dos impactes 

ambientais resultantes dos resíduos agrupados segundo estas cinco classes. De uma forma geral, 

são ainda considerados os diferentes tipos de resíduos comumente produzidos numa 

exploração mineira e/ou materiais de deposição ou armazenamento temporário: material de 

cobertura, escombro, resíduos do tratamento de minérios quer por via física quer por via 

química, minério de baixo teor e resíduos de processos de tratamento não convencionais.  

O armazenamento dos resíduos sólidos (escombro e minério de baixo teor) pode assumir 

várias formas (preenchimento em vales, escombreiras em flanco de encosta, pilhas sobre uma 

superfície plana e barragens) dependendo do volume e granulometria do material a depositar, 

da topografia do local, das condições de drenagem e da distância à mina, já que são estéreis da 

mina. 

Os resíduos do processo de tratamento são constituídos por material rejeitado após as 

operações de beneficiação, por métodos físicos e/ou químicos, do minério. Diferem dos estéreis 

da mina pela sua granulometria (muito mais fina), pela quantidade de água, pois estes são 

normalmente produzidos em forma de uma polpa com percentagens de sólidos variáveis, o que 

exige normalmente uma separação sólido-líquido antes da deposição. A presença de reagentes 

químicos do processamento faz com que hajam preocupações adicionais quando se opta por 

um método de deposição, tendo em atenção os impactes resultantes da escolha, como é o caso 

das barragens de estéreis e as suas diferentes variantes (em vales, de circunvalação, 

autoconstruídas, deposição em cortas e escavações especiais). Aos estudantes serão 

transmitidos conhecimentos sobre as condições necessárias e fatores decisivos na escolha do 

método de deposição, conceitos básicos no projeto das estrutura de armazenamento de 

resíduos e métodos de construção e vantagens e desvantagens de cada um destes métodos, 

tendo em atenção os potenciais impactes resultantes. Serão ainda focados outros métodos de 

gestão dos resíduos como a deposição submarina, a co-deposição, deposição terrestre sub-

aquática, deposição em cortas e deposição em pasta. 

No caso da exploração do urânio, os impactes serão coincidentes com os impactes de um 

projeto mineiro em geral, no entanto, acrescem os impactes resultantes da componente 

radiológica presente na exploração de minérios radioativos, tais como o radão e seus 

descendentes, águas contaminadas com elementos radioativos, poeiras, etc. Geralmente, estes 

impactes podem ser agrupados em radiológicos, toxicológicos e outros. O diagrama da Figura 1 

descreve os fluxos de entrada (matéria-prima, recursos, reagentes) e de saída (produto final e 

resíduos) a considerar para uma instalação genérica. Os resíduos são produzidos na forma de 

libertações ambientais ou efluentes para o ar, água e solo. Alguns destes resíduos (em particular, 

os do processamento) são recolhidos e contidos em estruturas concebidas para o efeito ou 

depositados em áreas controladas.  
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Figura 1: Fluxos de entrada e de saída para uma instalação genérica (NEA, 1999)3.  

Os impactes das libertações radiológicas e não radiológicas podem repercutir-se quer pelos 

trabalhadores e população em geral, quer por outros organismos vivos, bem como no ambiente 

físico tal como alterações na água, sedimentos e qualidade do ar. Devido à longa-vida de muitos 

dos radionuclídeos presentes na exploração e processamento de minérios radioativos a 

concentração e bioacumulação em todas as cadeias alimentares devem ser considerados na 

avaliação dos impactes ambientais. 

Durante as atividades normais de exploração e de processamento, a libertação de materiais 

radioativos poderá resultar em alguns impactes radiológicos nos trabalhadores, no público em 

geral e no ambiente. Para os humanos os impactes são quantificados e avaliados em termos de 

dose. As doses para o público podem ser calculadas através da análise das trajetórias de 

contaminação dos radionuclídeos, o que implica um conhecimento da fonte de contaminação, 

das trajetórias ambientais ou vias de transferência na cadeia alimentar e os parâmetros de 

transferência entre cada compartimento dessa mesma cadeia alimentar (Figura 2 e Figura 3). 

Por outro lado, as doses ocupacionais são avaliadas através de medições diretas e não através 

de modelos. 

                                                           
3 Optou-se por manter a verão original no conteúdo, dado que a UC também é oferecida em Inglês aos estudantes. 
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No que diz respeito à proteção da fauna e da flora, é assumido genericamente que os níveis 

de radiação estabelecidos para proteger a população são adequados para proteger outras 

espécies (plantas e animais) e que apenas a combinação de condições ecológicas muito 

específicas, tais como a presença de espécies raras ou em perigo, e fatores específicos podem 

exigir análises específicas do local em causa.  

Figura 2: Representação esquemática das trajetórias atmosféricas (NEA, 1999). 

 

Figura 3: Representação esquemática das trajetórias aquáticas (NEA, 1999). 

A exploração dos minérios radioativos pode ser feita por métodos convencionais: 

exploração a céu aberto e/ou mina subterrânea, ou por métodos não convencionais, tais como 

lixiviação in situ ou lixiviação em eiras. Os resíduos gerados serão diferentes, bem como os 

impactes consoante o método de exploração, sendo também que cada um dos tipos de resíduos 

gerados terá uma estratégia de gestão diferente.  

No caso dos estéreis da mina, além da presença de sulfuretos, que poderá originar a 

produção de drenados mineiros ácidos, a presença de urânio de baixo teor poderá ter impactes 

ao nível da água superficial e subterrânea, sendo necessário prever a contenção destes materiais 
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bem como dos seus lixiviados. A opção preferencial é a de devolver os estéreis da mina aos 

vazios de onde foram retirados.  

No caso dos resíduos do processamento, o principal foco e preocupação é o isolamento 

efetivo por tempo indefinido dos radionuclídeos de longa vida presentes nestes materiais, 

incluindo as emissões de radão. Tal implica uma gestão durante e após a vida útil da mina, 

devendo limitar os impactes a longo-prazo. Normalmente, a deposição deste tipo de resíduos é 

feita na forma de uma polpa, pelo que é necessário passarem por uma fase de decantação. A 

água resultante, por sua vez terá uma elevada concentração em rádio e outros potenciais 

contaminantes, pelo que terá de ser tratada antes de descartada no ambiente. 

Os efluentes da mina e do processamento que não são reciclados têm de ser contidos no 

processo ou tratados antes de serem libertados no ambiente. O rádio é um dos contaminantes 

críticos cuja concentração nos efluentes tem de obedecer a limites legais antes de descartados 

no ambiente. Adicionalmente, poderão existir contaminantes não radiológicos mais 

problemáticos do que o rádio e que também terão de obedecer a limites legais, sendo 

necessário, para isso o tratamento destes efluentes nesse âmbito. 

Na lixiviação in situ, como o minério não é explorado à superfície, as questões relacionadas 

com a proteção radiológica e com a gestão dos resíduos são bastante mais reduzidas, sendo os 

impactes ambientais muito menores do que na mineração convencional. As preocupações 

centram-se então na monitorização e controle das condições da água subterrânea no local e na 

envolvente da exploração. 

A lixiviação em eiras, heap leaching, envolve a dissolução do minério fragmentado por 

percolação com ácido sulfúrico ou menos frequente, com uma solução alcalina (lixiviante) e a 

posterior recuperação do urânio em solução. Este método é aplicado normalmente a minério 

de baixo teor obtido por um método convencional de exploração e hoje em dia não é muito 

usado. A lixiviação em eiras tem sido usada com sucesso para a extração de cobre, em particular 

no Chile e nos Estados Unidos (Schnell, 1997), e para a extração de ouro, um pouco por todo o 

mundo. A recuperação do urânio por lixiviação em eiras é menos frequente, apesar de ser usada 

na Hungria (NEA/IAEA, 2000) e na Namíbia (lixiviação alcalina) (Schnell, 2010).  

Nos casos em que existem resíduos históricos ou passivos ambientais resultantes de antigas 

explorações de minérios radioativos, o projeto de reabilitação passa por uma avaliação do local 

(com o levantamento dos impactes), estabilização e encerramento desses locais. Relativamente 

aos impactes não radiológicos, na maior parte dos casos estes serão idênticos à exploração de 

outros tipos de minérios.  

A previsão da drenagem ácida mineira será abordada como parte da descrição e 

quantificação dos impactes resultantes da industria mineral, incluindo os fatores que afetam a 

geração de ácido a partir do armazenamento dos escombros ou dos resíduos, a oxidação dos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201050/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201050/
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sulfuretos e a série de reações que lhe dá origem, fontes de ácido e fatores contribuintes e, 

finalmente, a previsão da geração de ácido abordando os diferentes tipos de testes de previsão.  

A mesma abordagem será adotada para os restantes grupos de resíduos. No Anexo A 

encontra-se descrito um exemplo de identificação dos impactes na exploração e processamento 

do minério de urânio. 

CAPITULO 8 – MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

No Capítulo 8 é discutido o processo de monitorização, essencial em todas as fases do 

projeto mineiro, antes, durante e após a atividade industrial para analisar e quantificar os 

impactes ambientais.  

A abordagem da monitorização será feita em duas vertentes: a primeira prende-se com a 

estrutura do programa de monitorização enquanto a segunda será direcionada para os 

conceitos importantes que permitam aplicar e desenvolver metodologias para a implementação 

do mesmo. 

A incorporação deste processo nos sistemas de gestão ambiental permite executar o 

programa de monitorização propriamente dito, a análise e a revisão conduzindo a melhorias 

contínuas no sentido do desenvolvimento sustentável. O processo de monitorização é cíclico: 

após a implementação do programa de monitorização ambiental, os dados recolhidos 

(amostragem ar, solo, água, fauna, flora e biota) são analisados e avaliados e os resultados são 

usados para melhorar o desempenho do processo mineiro bem como o processo de 

monitorização.  

Neste âmbito introduzem-se os conceitos conducentes ao processo de monitorização. 

Assim, introduz-se o desenvolvimento do processo no decorrer das várias etapas: 1) Projeto e 

plano de monitorização; 2) Implementação; 3) Revisão rigorosa dos dados recolhidos; 4) 

Interpretação dos dados; 5) Ajustes e melhoramentos quer às técnicas de monitorização quer 

ao processo mineiro, se for caso disso (LPSDPMI, 2016a). 

A primeira etapa deverá ser iniciada durante o estudo de viabilidade do projeto mineiro e 

deverá contemplar os procedimentos abrangendo todo o ciclo de vida útil da mina. A 

monitorização de base (decorrente das condições ambientais existentes) e a monitorização dos 

impactes deve abranger todos os horizontes temporais: plano anual, plano a médio prazo, e um 

plano ao longo da vida útil da mina. Em particular, a definição das variáveis a serem medidas no 

levantamento e caracterização das condições existentes deve ser feita em função do tipo de 

projeto mineiro. Por exemplo, no caso de uma exploração de urânio a monitorização dos 

radionuclídeos deve ser uma prioridade durante o levantamento de base bem como muito para 

além da fase de reabilitação.  

Serão ainda transmitidos aos estudantes conhecimentos sobre as tecnologias de 

monitorização disponíveis nos seguintes domínios: monitorização da qualidade do ar; 
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monitorização da matéria particulada; monitorização de gases; monitorização qualitativa e 

quantitativa da água; monitorização do solo; monitorização da estabilidade dos taludes e 

monitorização da subsidência. 

CAPÍTULO 9 - TECNOLOGIAS/SOLUÇÕES DE MINIMIZAÇÃO E DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTES 

AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA MINERAL 

Neste capítulo serão focadas as tecnologias disponíveis e as soluções possíveis em cada caso 

mediante o impacte que se quer eliminar. As medidas de mitigação e as tecnologias de controlo 

são essenciais para a minimização dos impactes adversos previsivelmente decorrentes do 

projeto mineiro, dependendo do método de exploração e da substância a explorar.  

No caso dos minérios radioativos serão discutidas as práticas atuais utilizadas no projeto e 

construção das instalações de contenção para resíduos do processamento do urânio. A fase de 

encerramento será discutida na unidade de aprendizagem seguinte. O objetivo é apresentar 

uma visão geral integrada dos aspetos tecnológicos, de segurança e proteção contra radiação a 

fim de garantir que os potenciais riscos radiológicos e não-radiológicos associados à gestão dos 

resíduos da exploração e processamento do urânio sejam minimizados antes, durante e após a 

exploração. 

As medidas de mitigação devem ser sempre consideradas mesmo que o impacte seja 

considerado insignificante pois muitas vezes as medidas de mitigação acarretam benefícios para 

outros aspetos ambientais. A mitigação dos impactes ambientais negativos deverá seguir as 

seguintes categorias de compromisso ambiental ordenadas por prioridade: evitar, minimizar, 

restabelecer, reparar, reduzir o impacte ao longo do tempo e compensar (Bellamy and 

Nicholson, 2012).  

Quanto às tecnologias disponíveis de controlo dos impactes e reabilitação ambiental serão 

abordadas quer as tecnologias convencionais quer as não convencionais. 

 Tecnologias Convencionais:  

o Tecnologias de Tratamento;  

o Tecnologias de Recolha, Desvio e Contenção;  

o Reutilização, Reciclagem, Recuperação; 

 Tecnologias Inovadoras/Emergentes;  

 Controlo Institucional. 

As medidas de mitigação e tecnologias de controlo deverão então ser aplicadas nos 

seguintes domínios: 

 Controlo e mitigação dos impactes ao nível na qualidade do ar; 

 Controlo e mitigação dos impactes ao nível da quantidade e qualidade da água (inclui a 

drenagem mineira ácida bem como o seu controlo e mitigação através dos sistemas 

passivos e dos sistemas ativos de tratamento, etc.); 
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 Controlo e mitigação dos impactes ao nível do solo (solos e material de cobertura; solos 

contaminados; estabilidade geotécnica; topografia; etc.); 

 Controlo e mitigação dos impactes ao nível dos resíduos sólidos gerados (sistemas de 

deposição, coberturas, etc.); 

 Controlo e mitigação dos impactes ao nível dos efluentes gerados (sistemas ativos e 

sistemas passivos de tratamento); 

 Controlo e mitigação dos impactes radiológicos. 

Será dado particular relevo à gestão dos resíduos gerados no projeto mineiro, incluindo os 

sistemas de armazenamento de resíduos, aos sistemas de contenção de águas contaminadas 

resultantes quer do método de exploração (por exemplo, da lixiviação in situ) quer do processo, 

e à geração de drenados mineiros ácidos assim como os tratamentos possíveis. Nos sistemas de 

armazenamento de resíduos será dada especial enfase aos seguintes métodos de deposição:  

 Escombreiras, barragens; 

 Deposição terrestre sub-aquática; 

 Deposição em fundo marinho; 

 Deposição em cortas; 

 Deposição em pasta; 

 Co-deposição; 

 Armazenamento de resíduos radioativos. 

Além dos métodos de deposição, no caso das barragens de estéreis, serão também 

abordados os métodos de construção: 

 De jusante para montante - Upstream; 

 De montante para jusante - Downstream; 

 Construção central; 

 Barragem de retenção. 

No tratamento de efluentes será dado especial foco às tecnologias de tratamento de água 

afetadas pelas operações de mineração: 

 Sistemas Passivos:  

o Lagoas Aeróbias;  

o Lagoas Anaeróbias; 

o Sistemas Produtores de Alcalinidade; 

o Canais Abertos; 

o Poços de Desvio; 

o Drenos Calcários Anóxicos; 

o Reatores de Fluxo Vertical;  

o Lagoas Calcárias; 

o Barreiras Ativas Permeáveis; 
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o Reatores Bioquímicos;  

o Fitotecnologias, etc. 

 Sistemas Ativos:  

o Arejamento e Oxidação;  

o Reagentes de Neutralização; 

o Bacias e Reatores; 

o Osmose Inversa; 

o Eletrocoagulação; 

o Permuta Iónica; 

o Redução Biológica, etc. 

Serão demonstrados exemplos de casos de estudo de sucesso e casos de não sucesso de 

algumas tecnologias adotadas (como por exemplo, na Alemanha, com a WISMUT, como caso de 

sucesso) e análise de alguns acidentes em estruturas de armazenamento de resíduos: Aberfan 

(País de Gales, 1966), Stava (Itália, 1985), Aznalcóllar (Espanha, 1998), Baia Mare (Roménia, 

2000), Kachin (Myanmar, 2015), Minas Gerais (Brasil, 2015), Polk County (Florida, USA, 2016), 

Mishor Rotem (Israel, 2017) e Hubei (China, 2017) (WISE, 2017). 

Além dos conceitos a transmitir aos estudantes sobre as tecnologias disponíveis ser-lhes-á 

incutida a importância da abordagem proactiva, ou seja, sempre que possível, as medidas de 

mitigação devem prevenir, por exemplo, a geração de drenados mineiros ácidos. Na 

impossibilidade desta condição, as medidas de mitigação devem prever o tratamento da 

drenagem mineira ácida por um período de tempo adequado ao desenvolvimento do projeto 

nas fases de antes, durante e após. A mesma abordagem será aplicada à gestão dos resíduos, 

tomando como exemplo o caso da cianetação, chamando a atenção dos estudantes sobre a 

necessidade de incluir medidas para a completa recuperação e reutilização do cianeto de forma 

que as operações se desenvolvam em circuito fechado e/ou prever a instalação de um sistema 

que remova o cianeto dos resíduos sólidos antes da sua deposição (ELAW, 2010), (LPSDPMI, 

2016b; 2016c; 2016d; 2016e). 

Nesta unidade de aprendizagem pretende-se garantir que os estudantes possuam os 

conhecimentos fundamentais que lhes permitam distinguir o campo de aplicação das diferentes 

alternativas tecnológicas, selecionar as tecnologias adaptadas a cada situação e criar uma 

metodologia coerente de resolução integrada das implicações ambientais adversas. Os 

estudantes deverão assim ser capazes de uma análise crítica evolutiva dos conhecimentos 

adquiridos, culminando com uma decisão consequente e coerente. 

CAPÍTULO 10 – ENCERRAMENTO: DESATIVAÇÃO, REABILITAÇÃO E ABANDONO  

Este capítulo focará as ações e medidas definidas necessárias para as fases de desativação 

(decommissioning), reabilitação e abandono. 



64 
 

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 corresponde à cessação das operações 

mineiras de forma permanente, isto porque, 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. O encerramento 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. É a fase dos trabalhos de recuperação para a devolução da área mineira reabilitada 

à comunidade, ao governo ou a particulares. 

O planeamento do encerramento de uma mina deveria começar numa fase embrionária do 

projeto, mesmo antes da exploração, ainda que para muitas empresas este seja um período de 

incerteza, uma vez que na maioria das situações não é possível prever a paragem da produção.  

A capacidade de reabilitar progressivamente seções do local da exploração, assim que 

estiverem disponíveis, é uma forma importante de reduzir o passivo na fase de encerramento a 

longo prazo, sendo esta prática a atualmente incentivada pela maioria das autoridades 

reguladoras a nível internacional. 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 seu 

encerramento. Esta será a abordagem a transmitir aos estudantes. 

A elaboração de um Plano de Encerramento e Recuperação de área mineira é obrigatório, 

sendo uma componente do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. Desta forma, o plano 

de recuperação é integrado na fase de planeamento, precedendo mesmo ao início das 

operações de exploração, passando a ser um processo contínuo ao longo de todo o ciclo de vida 

da mina, técnica e financeiramente (LPSDPMI, 2016f; 2016g). O plano de encerramento deve 

contemplar, também desde a fase inicial, uma estratégia para a monitorização ambiental na fase 

pós-encerramento bem como as inspeções pós-encerramento (LPSDPMI, 2016f; 2016g). 

Acrescenta-se que ao longo do ciclo de vida da mina o plano de encerramento deve ser 

regularmente revisto para garantir que as estratégias definidas são adequadas e que 

permanecem alinhadas com as expetativas da comunidade e reguladores.  

Na fase de encerramento é necessário garantir a estabilidade química, física e biológica do 

local. É ainda necessário garantir que as medidas consideradas são adequadas no que diz 

respeito às influências geográficas e climáticas, ao uso do solo, à disponibilidade dos recursos 

naturais locais (quantidade e qualidade) e aos aspetos socioeconómicos. 

Em particular, serão focadas as estratégias de encerramento para cada um dos seguintes 

aspetos da atividade mineira: i) operações subterrâneas; ii) céus abertos e pedreiras; iii) 

escombreiras, solos e materiais de cobertura; iv) armazenamento de resíduos ou rejeitados do 

tratamento; v) instalação de tratamento de minérios; vi) outros edifícios e infraestruturas; vii) 
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maquinaria mineira, outros equipamentos; viii) aterros e resíduos; ix) solo, águas superficiais e 

águas subterrâneas contaminadas (Fiúza, 2012). 

O plano de encerramento de uma mina deve contemplar as seguintes atividades segundo 

cada uma das seguintes fases (LPSDPMI, 2016f; 2016g). 

 Desmantelamento: i) instalações e equipamentos; ii) drenagem de toda a tubagem; iii) 

limpeza de todos os equipamentos e peças para eventual venda; iii) reutilização ou 

demolição dos edifícios; recuperação dos materiais; iv) condução dos resíduos a destino 

final adequado. 

 Recuperação/Remediação: i) remodelação do solo; ii) devolução dos terrenos com 

qualidade compatível com o seu uso produtivo; iii) garantia de estabilidade de 

estruturas e taludes; iv) cursos de água com qualidade dentro dos limites impostos 

legalmente; v) reposição do solo e cobertura vegetal; vi) plantação de vegetação 

autóctone. 

 Pós-encerramento e monitorização: i) tratamento e manutenção a longo prazo após o 

seu encerramento; ii) tratamento e monitorização contínuos das descargas da mina; iii) 

monitorização periódica e manutenção das estruturas de contenção dos rejeitados; iv) 

monitorização contínua das eventuais tecnologias de remediação utilizadas. 

Cada um destes aspetos terá um enquadramento específico no que diz respeito à exploração 

de diferentes tipos de minérios e os respetivo resíduos gerados. No caso da exploração de 

minérios radioativos, e inclui não só os minérios de urânio e tório mas também todos aqueles 

com materiais radioativos de ocorrência natural associados, tais como os fosfatos, acresce a 

componente radiológica em que é necessário proceder a um controlo radiológico em todas as 

vertentes identificadas anteriormente.  

Na prática e de uma forma resumida, uma vez que a metodologia a adotar é variável de caso 

para caso, serão traçadas linhas orientadoras para os estudantes desenvolverem com maior 

profundidade e detalhe no que diz respeito a esta última etapa do ciclo de vida de uma mina 

(LPSDPMI, 2016): 

1. Planeamento do encerramento:  

a. Caracterização física, química e geoquímica dos resíduos mineiros; 

b. Drenagem mineira ácida; 

c. Remodelação do terreno (céus abertos, pedreiras, escombreiras, etc.); 

d. Resíduos do processamento; 

e. Aspetos radiológicos; 

f. Gestão da água; 

2. Desenvolvimento do Plano de Encerramento:  

a. Recolha de informação de referência; 

b. Avaliação do risco residual; 
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c. Desenvolvimento de objetivos de encerramento e critérios de conclusão; 

d. Definição do regime de monitorização e de indicadores de desempenho; 

e. Necessidade de conduzir investigação, ensaios, testes, etc. específicos do local; 

f. Revisão das estratégias e do plano de encerramento; 

3. Desmantelamento e fecho:  

a. Desenvolvimento do plano de encerramento; 

b. Avaliação dos ativos e planeamento da sua venda ou transferência; 

c. Desmantelamento das infraestruturas; 

d. Infraestruturas como potenciais focos de poluição (escombreiras, lagoas de 

escorrência de efluentes, lamas resultantes da decantação, sistemas de 

armazenamento de resíduos). 

Os estudantes deverão assim ser capazes de articular os conhecimentos adquiridos na 

unidade curricular de forma a incluir na fase de planeamento e projeto o desenvolvimento do 

plano de encerramento. 

4.7 PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES LECTIVAS POR CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro encontra-se distribuída em 4 horas 

semanais TP ao longo de 13 semanas o que perfaz um total de 52 horas letivas TP, apesar de 

incluir 12 h de PL. A reestruturação agora proposta sugere uma divisão oficial em aulas TP, PL e 

TC. 

A primeira aula é constituída por uma sessão de apresentação da unidade curricular, o modo 

de funcionamento, os seus objetivos e conteúdo programático, o seu modelo de avaliação bem 

como o seu enquadramento no curso de Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente. 

Nesta primeira sessão é ainda feita uma introdução abordando a unidade de aprendizagem I. A 

planificação das sessões encontra-se descrita na Tabela 4. 

Tabela 4: Planificação das sessões letivas da unidade curricular Impacte Ambiental Mineiro 

N.º Componente Objetivos Conteúdos 

1 
TP 

 

Apresentação da unidade curricular 

Apresentação do programa da UC, modo 
de funcionamento, objetivos, avaliação, 
enquadramento no curso de Mestrado em 
Engenharia de Minas e Geo-Ambiente. 

Unidade de Aprendizagem I (completo) Unidade de Aprendizagem I (completo) 

2 TP Unidade de Aprendizagem II (completo) Unidade de Aprendizagem II (completo) 

3 TP Unidade de Aprendizagem III (completo) Unidade de Aprendizagem III (completo) 

4 TP Unidade de Aprendizagem IV (completo) Unidade de Aprendizagem IV (completo) 

5 TP Unidade de Aprendizagem V (completo) Unidade de Aprendizagem V (completo) 

6 TP Unidade de Aprendizagem VI (completo) Unidade de Aprendizagem VI (completo) 

7 TP Unidade de Aprendizagem VII (Parte 1) Unidade de Aprendizagem VII (Parte 1) 

8 TP Unidade de Aprendizagem VII (Parte 2) Unidade de Aprendizagem VII (Parte 2) 

9 TP Unidade de Aprendizagem VIII (Parte 3) Unidade de Aprendizagem VIII (Parte 3) 

10 TP Unidade de Aprendizagem IX (Parte 1) Unidade de Aprendizagem IX (Parte 1) 
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11 TP Unidade de Aprendizagem IX (Parte 2) Unidade de Aprendizagem IX (Parte 2) 

12 TP 
Unidade de Aprendizagem IX (Parte 3)  
Dimensionamento de uma bacia de 
sedimentação 

Unidade de Aprendizagem IX (Parte 3) 
Resolução de exercícios no quadro 

13 TP Unidade de Aprendizagem IX (Parte 4) Unidade de Aprendizagem IX (Parte 4) 

14 TP Unidade de Aprendizagem IX (Parte 5) Unidade de Aprendizagem IX (Parte 5) 

15 TP 

Unidade de Aprendizagem IX (Parte 6) 
Dimensionamento de sistemas passivos de 
tratamento.  
Comparação de alternativas. 

Unidade de Aprendizagem IX (Parte 6) 
Resolução de exercícios no quadro 

16 TP Unidade de Aprendizagem X  Unidade de Aprendizagem X  

17 TC 

Unidade de Aprendizagem VII – X  
Trabalho de Campo (1) 
Evento de amostragem: recolha de amostras 
efluentes e resíduos, águas e solos. 

Unidades de Aprendizagem VII - X 

18 PL 

Unidade de Aprendizagem VII – X  
Aula Laboratorial (1) 
Determinação da Carência Bioquímica em 
oxigénio de duas amostras de água (BOD). 
Determinação dos parâmetros físicos de 
diferentes amostras de água. 

Unidades de Aprendizagem VII – X  

19 PL 

Unidade de Aprendizagem VII – X  
Aula Laboratorial (2)  
Determinação da dureza de uma amostra de 
água. 

Unidades de Aprendizagem VII – X  

20 PL 

Unidade de Aprendizagem VII – X  
Aula Laboratorial (3)  
Determinação de uma curva de regressão da 
concentração em função da absorbância num 
espectrofotómetro visível-UV. 
Determinação da concentração de uma 
solução utilizando a curva de regressão 
determinada. 

Unidades de Aprendizagem VII – X  

21 PL 

Unidade de Aprendizagem VII – X  
Aula Laboratorial (4)  
Determinação o coeficiente de partilha solo-
água de um composto orgânico não volátil. 

Unidades de Aprendizagem VII – X  

22 PL 

Unidade de Aprendizagem VII – X 
Aula Laboratorial (5) 
Determinação do pH de um solo e de um 
resíduo mineiro. 

Unidades de Aprendizagem VII – X  

23 PL 

Unidade de Aprendizagem VII – X  
Aula Laboratorial (6) 
Determinação se um volume discreto de 
resíduos mineiros gerará ácido. 
Previsão da qualidade dos derrames com base 
na cinética da formação de ácido medida 
experimentalmente. 

Unidade de Aprendizagem VII – X  

24 TP 
Unidades de aprendizagem I - X 
Apresentação e discussão do trabalho escrito. 

Unidades de aprendizagem I - X 
 

25 TP 
Unidades de aprendizagem I – X 
Apresentação e discussão do trabalho escrito. 

Unidades de aprendizagem I - X 
 

26 TP 
Unidades de aprendizagem I - X 
Apresentação e discussão do trabalho escrito. 

Unidades de aprendizagem I - X 
 

 

O tema de trabalho autónomo individual, a realizar fora da sala de aula, é entregue aos 

estudantes ao fim da sessão 8. Os temas são definidos pelo docente e distribuídos pelos 

estudantes de forma aleatória. Os temas do trabalho de pesquisa estão fortemente relacionados 



68 
 

com os temas lecionados na sala de aula, em particular, a partir da sessão 4, o que permite aos 

estudantes contextualizar o trabalho a desenvolver, incentivando-os a participar na discussão e 

a intervir durante as sessões presenciais. A lecionação do último conteúdo programático teórico 

termina ao fim da sessão 16. Os estudantes dispõem assim de aproximadamente sete semanas 

para concretizarem o seu trabalho de pesquisa, análise, síntese e conceção sendo entregue ao 

docente na forma de relatório até ao final da sessão 22. Nesta fase, os estudantes já são 

detentores de conhecimentos suficientes e adequados para desenvolver com segurança o 

trabalho proposto, bem como planear o evento de amostragem para recolha de amostras de 

águas, efluentes, solos e resíduos num local mineiro em concreto. Cada ensaio laboratorial será 

objeto de um relatório a ser entregue ao docente até uma semana após a finalização do ensaio. 

As últimas três sessões serão dedicadas à apresentação oral do trabalho escrito. Desta forma, 

todas as unidades de aprendizagem serão traduzidas numa vertente prática com os “saberes em 

uso”. 

4.8 DOCUMENTAÇÃO DE APOIO 

É do conhecimento geral que o processo de ensino-aprendizagem não se limita aos tempos 

de contacto entre o docente e os estudantes no espaço da sala de aula. Por isso, nesta unidade 

curricular, promove-se o trabalho individual, e também em grupo, que os estudantes devem 

desenvolver fora da sala de aula enquanto condição necessária para alcançarem os resultados 

esperados de aprendizagem de saberes e de treino de competências. 

Os materiais de apoio disponibilizados pela docente servem de ponto de partida para a 

exploração e desenvolvimento de trabalho autónomo. Os materiais de apoio que a unidade 

curricular Impacte Ambiental Mineiro disponibiliza aos estudantes são constituídos por: 

 Bibliografia obrigatória e complementar; 

 Dispositivos de cada sessão e respetivos sumários; 

 Protocolos laboratoriais com pequeno texto enquadrado na bibliografia específica de cada 

ensaio laboratorial com referências adicionais para motivar e orientar a pesquisa por parte 

dos estudantes. 

A bibliografia obrigatória da unidade curricular é composta pelo texto de apoio “Impacte 

Ambiental Mineiro” existente e que foi desenvolvido pelo professor António Fiúza, regente 

anterior e responsável pela criação desta unidade curricular (Fiúza, 2012). A autora deste 

relatório propõe uma atualização deste texto incluindo as temáticas do programa já descrito, 

em particular, no que diz respeito à exploração de minérios radioativos. Desta forma, a 

bibliografia obrigatória cobrirá todas as temáticas do programa.  

Relativamente à bibliografia complementar, esta aprofunda cada uma das temáticas do 

programa, sendo que no final de cada capítulo do texto pedagógico é ainda incluída uma extensa 

lista de referências. Nesta proposta tentou-se selecionar um número restrito de documentos, 

mas diversificados, em termos de abordagens teóricas, metodológicas e instrumentais que 
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forneçam ao estudante uma visão global dos conteúdos programáticos. Privilegia-se ainda 

documentos bibliográficos em que são apresentados estudos de caso bem como a 

demonstração dos conteúdos programáticos a partir de casos práticos quer de explorações 

mineiras em curso quer de explorações mineiras abandonadas com passivo ambiental, nacionais 

e internacionais. No que diz respeito aos impactes resultantes da exploração de minérios 

radioativos privilegia-se documentação de organismos oficiais e de referência como por 

exemplo, a Agência Internacional de Energia Atómica. No Anexo B é feita uma listagem de 

documentos da IAEA publicados no âmbito da exploração e processamento de minérios de 

urânio e tório. Fazem assim parte da bibliografia complementar as seguintes referências: 

 Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from 

the extractive industries, Directive 2006/21/EC - EUR-Lex - Europa EU. 

 Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-

Rock in Mining Activities, 2004, 2009 (em revisão), 2016 (versão draft). 

 Berlin Guidelines for Mining and Sustainable Development; 

 Appendix to Berlin Guidelines;   

 Heikkinen, P.M., Noras, P., Salminen, R., Mine Closure Handbook, Environmental Techniques 

for the Extractive Industries, Finland, 2008. 

 Department of Industry Innovation and Science, A Guide to Leading Practice Sustainable 

Development in Mining, Australian Centre for Sustainable Mining Practices ACSP, Australia, 

2011. 

 IAEA-TEC-DOC-XXX, Review of Remediation Plans and Activities for Uranium Mining and 

Milling Sites, 2015 (versão draft). 

 IAEA-TEC-DOS-XXX, Practical Intervention Techniques to Reduce Public Doses at Uranium 

Mining and Milling Legacy Sites, 2015 (versão draft). 

 IAEA-TECDOC-1428, Guidebook on environmental impact assessment for in situ leach 

mining projects, 2005. 

 IAEA-TECDOC-979, Environmental Impact Assessment for Uranium Mine, Mill and In Situ 

Leach Projects, 1997. 

 IAEA-NF-T-1.4, In Situ Leach Uranium Mining: An Overview of Operations, 2016. 

 IAEA-NF-T-1.2, Best Practice in Environmental Management of Uranium Mining, 2010. 

 IAEA-WS-G1.2, Management of Radioactive Waste from the Mining and Milling Ores, 2002. 

 NEA/IAEA Report, Environmental Activities in Uranium Mining and Milling, OCED, 1999. 

 NEA/IAEA Report, Environmental Remediation of Uranium Production Facilities, OCED, 

2002. 

 NEA, Managing Environmental and Health Impacts from Uranium Mining, 2014. 

 NEA, Perceptions and Realities in Modern Uranium Mining, OCDE, 2002. 

 US EPA 542-R-14-001, Reference Guide to Treatment Technologies for Mining-Influenced 

Water, 2014. 

 US EPA 910-B-00-001, Abandoned mine Site Characterization and Cleanup Book, 2000. 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=358171&pv_cod=49NetaPf5Ja7
https://sigarra.up.pt/feup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=358171&pv_cod=49NetaPf5Ja7
https://sigarra.up.pt/feup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=350908&pv_cod=495LbtaMk1Ea
https://sigarra.up.pt/feup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=350909&pv_cod=49PgaAai8Maa
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Os diapositivos usados na sala de aula também são disponibilizados aos estudantes bem 

como os sumários das respetivas aulas. Dada a exigência da unidade curricular em termos das 

competências a desenvolver para o seu sucesso, bem como a atratividade da mesma por parte 

de estudantes estrangeiros, e mesmo estudantes já com algum percurso profissional, e que se 

traduzem nos resultados obtidos na avaliação nos anos de existência desta unidade curricular, 

a autora é da opinião que a disponibilização destes materiais constituem linhas orientadoras do 

estudo individual bem como da seleção de bibliografia para o acompanhar, não correndo o risco 

de os estudantes optarem por não frequentar as aulas de carácter mais teórico, nem de se 

centrarem apenas neste material pela facilidade que pode representar para o seu estudo 

autónomo.  

Finalmente, os protocolos laboratoriais, que servem de guião para a realização dos ensaios 

laboratoriais com o cumprimento dos objetivos presentes nos mesmos, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências como a capacidade de análise, de crítica, de síntese; de 

expressão escrita e oral bem como o desenvolvimento de trabalho autónomo e de equipa. 

Desta forma, todo o material usado na sala de aula é disponibilizado pela docente para a 

concretização das atividades dirigidas ao treino das competências. Toda a informação sobre o 

funcionamento da unidade curricular encontra-se publicada na página oficial: 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404321. 

4.9 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DE DESEMPENHOS 

O tipo de avaliação adotado nesta unidade curricular é de “Avaliação Distribuída com Exame 

final”. A avaliação é composta fundamentalmente por três elementos. Dois de natureza prática, 

em que um é composto por 7 relatórios referentes aos ensaios de caracterização de elementos 

ambientais realizados nas aulas práticas-laboratoriais e que é implementado no modo de 

avaliação contínua ao longo do semestre, e um segundo elemento prático, referente ao trabalho 

individual autónomo. Estes dois elementos constituem a avaliação distribuída. O terceiro 

elemento de avaliação, de natureza teórico-prática, é o exame final escrito e também a sua 

componente principal, realizado na época normal ou de recurso do calendário de exames. O 

peso atribuído a cada elemento é de 15 % para cada uma das componentes práticas e de 70 % 

para o exame escrito. Desta forma, a fórmula de cálculo de avaliação da disciplina é a seguinte: 

Nota Final = 0,30 (Nota de Avaliação Contínua) + 0,7 (Nota de Avaliação do Exame Escrito). 

Ao atribuir o peso de 30 % para os trabalhos práticos pretende-se promover, por um lado a 

autoformação e pesquisa autónoma por parte dos estudantes e, por outro lado, o trabalho de 

discussão e reflexão em equipa através da realização dos trabalhos laboratoriais e com a redação 

do respetivo relatório. O exame é de realização obrigatória e não poderá ter uma classificação 

inferior a 8 valores. 

Os trabalhos laboratoriais são avaliados através do relatório elaborado em grupo. O trabalho 

escrito é avaliado com base no relatório síntese individual e pela demonstração/apresentação 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404321
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do mesmo na sala de aula. Qualquer trabalho prático não realizado implica um peso nulo para 

a média final da componente da avaliação distribuída. 

Os estudantes ordinários têm uma obrigatoriedade de assistirem a 75 % das aulas 

lecionadas, de acordo com o regulamento da UP. No caso de estudantes com estatuto especial, 

sem obrigatoriedade de 75 % de assiduidade, esta componente fica restrita à aulas de práticas 

laboratoriais. 

4.10 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos necessários advêm da tipologia da unidade curricular e podemos referir uma 

combinação de recursos humanos, recursos físicos (espaços e equipamento de suporte) e 

recursos documentais.  

O número de estudantes a frequentarem esta unidade curricular não será superior a 20, 

correspondente ao limite de vagas do curso que a integra. Desta forma, a necessidade em 

termos de recursos humanos fica assegurada com o envolvimento da docente, estando previsto 

passar a ser a regente desta unidade curricular a partir de 2017/2018. 

Quanto aos recursos físicos, e em particular à necessidade de espaços, para as aulas de cariz 

mais teórico e expositivas, esta resume-se a uma sala de aula com capacidade mínima para o 

número de estudantes inscritos (cerca de 20), apetrechada com equipamentos e facilidades de 

apoio pedagógico: quadro, projetor multimédia e um computador pessoal de apoio. As aulas de 

natureza prática laboratorial requerem uma organização diferente sendo lecionadas em 

laboratório munido de todo o equipamento necessário à realização dos trabalhos propostos e 

respetiva calibração, para além de todos os reagentes, soluções e consumíveis. 

Os trabalhos individuais são atribuídos no pressuposto de que todos os estudantes dispõem 

de acesso a um computador, seja pessoal próprio, ou os computadores disponíveis nas salas da 

FEUP. 

Relativamente à documentação essencial de apoio à unidade curricular bem como o seu 

acesso, a docente disponibiliza na plataforma de e-learning Moodle uma cópia do texto de apoio 

para o efeito. São ainda disponibilizados na mesma plataforma os recursos multimédia usados 

pela docente em cada sessão letiva. Os protocolos laboratoriais de cada ensaio a realizar são 

disponibilizados também na plataforma Moodle. Esta plataforma é ainda usada para a 

submissão de trabalhos, controlo de assiduidade, registo de avaliação e implementação de um 

fórum de discussão. 

No que concerne ao acesso de livros que possam servir de apoio complementar em 

determinadas matérias mais específicas, dada a interdisciplinaridade desta unidade curricular, 

a biblioteca da FEUP dispõe de muito material passível de consulta e de empréstimo. Para aceder 

a artigos de revistas, relatórios e outros documentos relevantes é possível usar o portal de 

pesquisa disponibilizado pelos serviços de documentação da FEUP bem como os habituais 
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portais de pesquisa (Google, Scholar, CiteSeerX, etc.), sendo, no entanto, recomendado aos 

estudantes que devem dar prioridade a determinadas fontes como a ISI Web of Knowledge, 

Scopus, Science Direct, bem como a documentos da Agência Internacional da Energia Atómica 

(IAEA), da União Europeia e da Agência de Proteção Ambiental Americana (USAEPA). Para uma 

gestão da pesquisa e posterior consulta bibliográfica recomenda-se aos estudantes o uso de 

ferramentas de acesso livre como o Endnote Web e Mendeley. 
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5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

Os resultados obtidos nos últimos dez anos na unidade curricular Impacte Ambiental 

Mineiro são apresentados com base numa autoapreciação dos docentes, nos resultados de 

avaliação bem como nos resultados dos inquéritos pedagógicos sobre a perceção dos 

estudantes relativamente a esta unidade curricular.  

Na Tabela 5 seguinte encontram-se expressos os resultados da avaliação desta unidade 

curricular obtidos entre 2009/2010 e 2016/2017. 

Tabela 5: Resultados da avaliação de Impacte Ambiental Mineiro de 2009/2010 a 2016/2017 

Ano 

Letivo 

Nº de Estudantes Rácios (%) 

Inscritos Avaliados Aprovados 
Avaliados/ 

Inscritos 
Aprovados/ 

Inscritos 
Aprovados/ 
Avaliados 

2016/2017 11 10 7 90.91 63.64 70.00 

2015/2016 16 15 13 93.75 81.25 86.67 

2014/2015 15 14 11 93.33 73.33 78.57 

2013/2014 11 10 8 90.91 72.73 80.00 

2012/2013 13 11 11 84.62 84.62 100.00 

2011/2012 8 6 6 75.00 75.00 100.00 

2010/2011 10 9 9 90.00 90.00 100.00 

2009/2010 14 10 7 71.43 50.00 70.00 

 

A taxa de sucesso desta unidade curricular é, em média, 86 %, o que é um valor bastante 

satisfatório e que denota um empenho quer dos docentes quer dos estudantes. 

Desde o ano letivo 2008/2009, a Universidade do Porto implementou um inquérito padrão 

para todos os estudantes - os inquéritos pedagógicos. A participação dos estudantes nos 

inquéritos pedagógicos é muito incentivada na Universidade do Porto, no entanto, a sua adesão 

ainda não é suficientemente expressiva.  

Relativamente à unidade curricular em apreço, apenas se encontram disponíveis resultados 

a partir do ano letivo 2012/2013. No período entre 2012/2013 e 2016/2017, responderam aos 

inquéritos pedagógicos cerca de 23 estudantes num total de 67 (apenas cerca de 30 %). Assim, 

se por um lado são poucos os estudantes que respondem ao inquérito; por outro, os 

instrumentos de recolha dos dados são desadequados dada a especificidade da unidade 

curricular. Propõe-se assim, usar nesta unidade curricular um instrumento de recolha de dados 

qualitativo que não pretende substituir os primeiros, mas aferir de outra forma os pontos fortes 

e pontos fracos do processo ensino-aprendizagem na unidade curricular, bem como o 

desempenho da docente. Esta apreciação é feita por escrito ou oralmente aos estudantes que 
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o queiram fazer. Desta forma, é possível efetivamente monitorizar o desempenho da docente e 

dos estudantes, no âmbito da unidade curricular e propor melhorias.  

A concretização desta apreciação é proposta na reestruturação da unidade curricular 

desafiando os estudantes a uma autoavaliação bem como uma heteroavaliação numa escala 

numérica de 1 (mais baixo nível de desempenho) a 5 (mais alto nível de desempenho). Quer a 

autoavaliação quer a heteroavaliação será aferida com recurso a um pequeno formulário em 

que os estudantes avaliam o seu desempenho individual dentro da equipa bem como o 

desempenho global da mesma, responsabilizando-se assim os estudantes pelo seu 

desempenho. Esta avaliação terá lugar na última aula do semestre (Anexo E, Anexo F). 
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6 CONCLUSÕES 

A elaboração deste relatório de apreciação e proposta de reestruturação da unidade 

curricular revelou-se para a autora um duplo desafio. Por um lado pretendia-se uma reflexão 

sobre uma disciplina nuclear do curso de Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente, 

constituindo uma absoluta primeira oportunidade para o fazer com algum detalhe, por outro 

lado, a constante dinâmica das tecnologias associadas aos problemas abordados na unidade 

curricular, urgia uma atualização e complementação da mesma. Esta reflexão está longe de estar 

concluída, mas este relatório torna-se num documento objetivo a usar como guião para a 

pretendida atualização. 

Nesta apreciação foi feita uma análise da importância do domínio do conhecimento das 

Tecnologias de Proteção do Ambiente no contexto de formação de competências em Engenharia 

de Minas. A unidade curricular enquadra-se no curso de mestrado como uma disciplina nuclear 

sem qualquer dúvida da sua utilidade e finalidade. A docente é já detentora de 10 anos de 

experiência da sua lecionação, bem como 20 anos de experiência de investigação nesta área do 

conhecimento, desde o tempo do desenvolvimento da sua dissertação de mestrado e mais 

recentemente no período da sua licença sabática (2016) que dividiu entre 2 escolas de 

referência mundial a UNSW e a CSM. 

Os excelentes resultados obtidos na avaliação dos estudantes ao longo destes 10 anos 

permite considerar com bastante confiança que as estratégias de ensino, a distribuição e 

encadeamento dos conteúdos, a documentação de apoio, o modelo de avaliação adotado e os 

recursos necessários, são os adequados ao bom funcionamento da unidade curricular.  

O recurso a trabalhos práticos que fazem parte da avaliação e que distribuem ao longo de 

todo o semestre permite aos estudantes estarem mais interligados com a matéria teórica da 

unidade curricular bem como sentirem de forma mais evidente o seu esforço, e dificuldades, 

permitindo controlar a sua evolução. No que diz respeito à escrita, as dificuldades são 

normalmente maiores, em primeiro lugar porque cada vez mais os alunos apresentam 

dificuldades em escrever de forma objetiva, com rigor e síntese, em segundo lugar, porque 

claramente não estão habituados a um tipo de raciocínio crítico que resulta da análise e 

interpretação de resultados obtidos, por exemplo. 

Por fim, dada a internacionalização do mercado de trabalho dos nossos estudantes é 

essencial uma reestruturação e atualização da unidade curricular. A grande parte dos estudantes 

portugueses que termina a sua formação em Engenharia de Minas (2º ciclo) opta por trabalhar 

fora do país, indo ao encontro dos recursos e das suas explorações, como por exemplo: Angola, 

Argélia, Austrália, Chile, Espanha, Mauritânia, Noruega, etc. Em muitos destes países, as 

explorações, bem como os minérios explorados serão diferentes da realidade do nosso país, em 

particular no que diz respeito aos minérios radioativos, fosfatos, carvão, etc., abordado muito 

superficialmente no atual formato da unidade curricular. 
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Quanto às principais evoluções resultantes da organização proposta neste relatório, estas 

prendem-se com: i) atualização dos conteúdos programáticos; ii) bibliografia; iii) planeamento 

e participação na amostragem por parte dos estudantes; iv) envolvimento dos estudantes mais 

direcionado e próximo na avaliação da unidade curricular e da docente. 
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4Anexo A - Avaliação de Impactes Decorrentes da Exploração e 

Processamento do Urânio 

Alguns dos vários impactes que podem resultar da exploração e processamento do urânio 

apenas ocorrem em certos tipos de operações. Na Tabela A1 encontram-se listados os impactes 

e tipo de operações nas quais estes poderão ocorrer. 

5Tabela A1: Potenciais impactes para os trabalhadores, população e ambiente (NEA, 1999; IAEA, 1996) 

Hazard Pathway Group at risk Agent Operation ID 

Radiological Air Workers External Radiation OUM R1 

   Radon Progeny OUABM R2 

   Skin Dose OUM R3 

   Ingestion OUM R4 

   Long-lived dust OUM R5 

  Others Radionuclide Releases OUABM R6 

 Water Others Radionuclide Releases OUABM R7 

Toxicological Air Others CO, CO2 OUABM T1 

   NO2, NOx OU T2 

   Diesel particulates OU T3 

   Blasting fumes OU T4 

   Noise OU T5 

   Temperature/humidity OUABM T6 

 Water Others Metals Leaching OUABM T7 

Other  N/A Worker Blasting OU O1 

   Travel/Transportation OUABM O2 

   Ground failure (major and minor) OU O3 

   Fire  OUM O4 

   Vibration  U O5 

   Damp conditions  U O6 

   Heavy equipment  OUABM O7 

   Reagents  ABM O8 

  Others Ground opening  OU O9 

   Dam failure M O10 

   Land alienation – temporary OUABM O11 

   Land alienation – permanent OM O12 

Other N/A Others  Subsidence U                                                     O13 
Appendix A, 1996 IAEA, Report on Health and Environmental Aspects of Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA-TECDOC-

918. NEA/IAEA Report, Environmental Activities in Uranium Mining and Milling, OCED, 1999. 

O = open pit mining  

U = underground mining  

A = in situ leach using acid  

B = in situ leach using alkaline  

M = milling (including tailings management) 

 

A exploração e o processamento de minérios radioativos pode originar diferentes impactes 

e afetar diferentes tipos de recetores: trabalhadores, população local e ambiente geral. Estes 

                                                           
4 Appendix A, 1996 IAEA, Report on Health and Environmental Aspects of Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA-

TECDOC-918. NEA/IAEA Report, Environmental Activities in Uranium Mining and Milling, OCED, 1999. 

5 Optou-se por manter a verão original no conteúdo, dado que a UC também é oferecida em Inglês aos estudantes. 
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impactes, por sua vez, podem ser agrupados em três tipos: radiológicos, toxicológicos e outros. 

A extensão e a magnitude de cada um destes tipos de impactes vai depender do tipo de 

operação, do teor do minério, da idade da instalação (instalações mais antigas, em geral, não 

têm os mesmos controles de proteção contra a radiação e o meio ambiente disponíveis) e da 

densidade da população local. A combinação destes fatores leva à possibilidade de algumas 

dezenas de categorias de diferentes instalações, apesar de, na prática, nem todos os fatores 

serem significativos em todos os casos. 

Torna-se assim impossível desenvolver um só modelo representativo de todas as situações 

possíveis, no entanto, teoricamente é possível desenvolver um modelo identificando os 

impactes que podem ser significativos para um conjunto de circunstâncias em particular como 

estruturado na Tabela A2, em que se consideram apenas os impactes significativos. Apesar de 

outros poderem estar presentes assume-se que o seu contributo para o impacte global não é 

significativo, com base no pressuposto que as práticas ambientais e de gestão são direcionadas 

para limitar a ocorrência de certos impactes e neste caso, os mesmos não são incluídos. Caso 

não seja o caso, todos os impactes devem ser considerados. 

Uma vez que os impactes na população local e no ambiente serão diferentes durante a fase 

de operação e na fase após o encerramento, as entradas da tabela permitem incluir possíveis 

impactes nestas duas fases (impactes resultantes da gestão dos resíduos do processamento).  

No caso da extração por lixiviação in situ, os impactes podem ocorrer na mineração 

propriamente dita e no processamento. Para métodos de exploração convencional, os impactes 

resultantes da exploração e do processamento devem ser considerados separados. Na tabela 

são identificados os impactes significativos para cada situação. Assumem-se as seguintes 

definições para o teor, para a idade da instalação e densidade da população local: 

 Teor elevado: conteúdo de urânio no minério superior a 0.5%; 

 Teor baixo: conteúdo de urânio no minério inferior a 0.5%; 

 Instalação nova: instalação construída de acordo com os padrões correntemente 

exigidos para o ambiente e para a segurança. 

 Instalação velha: as restantes instalações. 

 População densa: média superior a 3 pessoas por km2, na distância de 25 km. 

 População escassa: média inferior a 3 pessoas por km2, na distância de 25 km. 
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6Tabela A2: Impacts and types of operations in uranium mining and milling (Fonte: NEA, 1999; IAEA, 1996) 

Operation 
Type 

Grade  
of ore 

Age  
of facility 

Local  
Population 

Significant Impacts 

Workers Local Population Environment 

During During After During After 

O   Dense R1,2,5; T2,4,5,6; O1,2,3,7 R6; O11 R7; T7; O9 R6,7; T7 T7 

   Sparse   O9   

  Old Dense R1,2,5; T2,4,5,6; O1,2,3,7 R6; T7; O11 R7; T7; O9 R6,7; T7 R7; T7 

   Sparse  R6; T7 O9   

 Low New Dense T2,4,5,6; O1,2,3,7 R6; T7; O11 T7; O9 T7 T7 

   Sparse   O9   

  Old Dense T2,4,5,6; O1,2,3,7 R6; O11 T7; O9 R7; T7 R7; T7 

   Sparse   O9   

U High New Dense R1,2,3,5; T2,3,4,5; O1,2,3,4,5,6,7 R6; O11 O13 R6  

   Sparse      

U High Old Dense R1,2,3,5; T2,3,4,5; O1,2,3,4,5,6,7 R6; O11 O13 R6 R7 

   Sparse      

  Old Dense R1,2,5; T2,3,4,5; O1,2,3,4,5,6,7 R6; O11 O13 R6  

   Sparse      

A High or low New or old Dense or sparse T6; O2,7,8 O11 R7; T7  R7; T7 

B High or low New or old Dense or sparse T6; O2,7 O11    

M High New Dense R1,2,3,4,5; T5,6; O2,4,7,8 R6,7; O11 O10,12 R6,7 O10 

   Sparse   O12   

  Old Dense R1,2,3,4,5; T5,6; O2,4,7,8 R6,7; O11 R7; T7; O11 R6,7 R7; T7; O10 

   Sparse   R7; T7; O12   

 Low New Dense R1,2,4,5; T5,6; O2,4,7,8 O11 O12   O10 

   Sparse   O12   

M Low Old Dense R1,2,4,5; T5,6; O2,4,7,8 R6,7; O11 O12 R7 R7; T7; O10 

  Old Sparse   O12   

                                                           
6 Optou-se por manter a verão original do conteúdo, dado que a UC também é oferecida em Inglês aos estudantes. 



 
 

EXEMPLO ILUSTRATIVO 7 

Mine: Key Lake, Canada 

Type: Open pit and mill 

Grade of ore: High 

Age of facility: New (1983) 

Local population: Sparse 

Production: 5 314 tonnes of uranium in 1993 (16.3% of world production) 

Possible significant impacts of the mine: 

R1: External radiation exposure of workers 

R5: Long-lived radioactive dust exposure of workers 

R6: Impact on the environment of radionuclide releases to the air during operations 

R7: Impact on the environment of radionuclide releases to the aquatic environment during operations 

T2: NO, NOx exposure of workers 

T4: Blasting fume exposure of workers 

T5: Noise exposure of workers 

T6: Temperature and humidity exposure of workers 

T7: Impact on the environment of metals leaching into the aquatic environment during operations and after the 

completion of operations 

O1: Blasting accidents to workers 

O2: Travel and transportation accidents to workers 

O3: Ground failure accidents to workers 

O7: Heavy equipment accidents to workers 

O9: Accident risk resulting from the existence of the open pit after completion of operations 

Possible significant impacts of the mill 

R1: External radiation exposure of workers 

R2: Radon progeny exposure of workers 

R3: Radiation skin dose of workers 

R4: Ingestion of radioactive material 

R5: Long-lived dust exposure of workers 

R6: Impact on the environment of radionuclide releases to the air during operations 

R7: Impact on the environment of radionuclide releases to the aquatic environment during operations 

T5: Noise exposure of worker 

T6: Temperature and humidity impact on workers 

O2: Travel and transportation accidents to workers 

O4: Fire occurrence 

O7: Heavy equipment accidents to workers 

O8: Accidents to workers involving reagents 

O10: Probability and environmental consequences of a dam failure after completion of operations 

O12: Amount of land that will be alienated from future us 

                                                           
7 Optou-se por manter a verão original do conteúdo, dado que a UC também é oferecida em Inglês aos estudantes. 
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Anexo B - Listagem de Documentos da IAEA Publicados no Âmbito da 

Exploração e Processamento de Minérios de Urânio e Tório 

 

1 Safety fundamentals 

 IAEA (1995), RADWASS Safety Fundamentals, The Principles of Radioactive Waste 

Management, Safety Series No. 111-F, Vienna, Austria. 

2 Safety standards 

 IAEA (1983), Radiation Protection of Workers in the Mining and Milling of Radioactive Ores, 

Safety Series No. 26, Vienna, Austria. 

 IAEA (1987), Safe Management of Wastes from the Mining and Milling of Uranium and 

Thorium Ores – Code of Practice and Guide to the Code, Safety Series No. 85, Vienna, Austria. 

 IAEA (1995), RADWASS Safety Standard on Establishing a National Legal System for 

Radioactive Waste Management, Safety Series No. 111–S–1, Vienna, Austria. 

 IAEA (1996), International Basic Safety Standards for Protection against Ionising Radiation 

and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, Vienna, Austria. 

 IAEA (1996), Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Standards 

Series No. ST-1, Vienna, Austria. 

3 Safety guides 

 IAEA (1989), Radiation Monitoring in the Mining and Milling of Radioactive Ores, Safety Series 

No. 95, Vienna, Austria.  

 IAEA (1987), Application of the Dose Limitation System to the Mining and Milling of 

Radioactive Ores, Safety Series No. 82, Vienna, Austria. 

 IAEA (1994), Classification of Radioactive Waste, Safety Series No. 111-G-1.1, Vienna, Austria.  

 IAEA, Safe Management of Radioactive Waste from the Mining and Milling of U/Th Ores, 

Safety Series No. NS–277, Vienna, Austria (in preparation). 

4 Safety practices 

 IAEA, Monitoring and Surveillance of Mining and Milling Tailings, Procedures for Close-out of 

Mines, Waste Rock and Mill Tailings, Safety Series No. NS–XXX, Vienna, Austria (in 

preparation). 

5 Procedures and data 

 IAEA (1989), The Application of the Principles for Limiting Releases of Radioactive Effluents in 

the Case of the Mining and Milling of Radioactive Ores, Safety Series No. 90, Vienna, Austria. 

6 Technical reports series 

 IAEA (1994), Decommissioning of Facilities for Mining and Milling of Radioactive Ores and 

Closeout of Residues, Technical Reports Series No. 362, Vienna, Austria. 

 IAEA (1992), Current Practices for the Management and Confinement of Uranium Mill 

Tailings, Technical Reports Series No. 335, Vienna, Austria. 

 IAEA (1992), Measurement and Calculation of Radon Releases from Uranium Mill Tailings, 

Technical Reports Series No. 333, Vienna, Austria. 
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 IAEA (1994), Assessment and Comparison of Waste Management System Costs for Nuclear 

and Other Energy Sources, Technical Reports Series No. 366, Vienna, Austria. 

7 Other reports 

 IAEA (1992), Radioactive Waste Management, An IAEA Source Book, Vienna, Austria. 

 IAEA (1986), Environmental Migration of Radium and Other Contaminants Present in Liquid 

and Solid Wastes from the Mining and Milling of Uranium, IAEA-TECDOC 370, Vienna, Austria. 

 IAEA (1994), Safety Indicators in Different Time Frames for the Safety Assessment of 

Underground Radioactive Waste Repositories, IAEA-TECDOC 767, Vienna, Austria.  

 Gnugnoli, G., Laraia, M., Stegnar, P., Uranium Mining and Milling: Assessing Issues of 

Environmental Restoration, IAEA Bulletin, Vol. 38, No. 2, 1996, pp. 22-26, Vienna, Austria. 

8 Recommendations and guidelines 

 IAEA (1975), Radon In Uranium Mining, Panel Proceedings Series, Vienna, Austria. 

 IAEA (1981), Current Practices and Options for Confinement of Uranium Mill Tailings, 

Technical Reports Series No. 209, Vienna, Austria. 

 IAEA (1990), The Environmental Behaviour of Radium, Technical Reports Series No. 310, 

Vienna, Austria.  

 IAEA (1991), Airborne Gamma Ray Spectrometer Surveying, Technical Reports Series No. 323, 

Vienna, Austria. 

 IAEA (1992), Analytical Techniques in Uranium Exploration and Ore Processing, Technical 

Reports Series No. 341, Vienna, Austria. 

 IAEA (1982), Management of Wastes from Uranium Mining and Milling, Proceedings Series, 

Vienna, Austria. 

 IAEA (1989), In Situ Leaching of Uranium: Technical, Environmental and Economic Aspects, 

TECDOC–492, Vienna, Austria. 

 IAEA (1993), Uranium In Situ Leaching, TECDOC–720, Vienna, Austria. 

 IAEA (1995), Guidelines for Comparative Assessment of the Environmental Impacts of Wastes 

from Electricity Generation Systems, TECDOC 787, and Vienna, Austria (includes impact from 

uranium mining). 

 IAEA (1995), Planning and Management of Uranium Mine and Mill Closures, TECDOC–824, 

Vienna, Austria. 

 IAEA (1996), Guidebook on the Development of Regulations for Uranium Deposit 

Development and Production, TECDOC–862, Vienna, Austria. 
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Anexo C – Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geo-Ambiente (MEMG) 

 

1º Ano 

1º Semestre Curricular 2º Semestre Curricular 

Unidades curriculares ECTS Unidades curriculares ECTS 

Mecânica dos Solos 6 Hidromineralurgia 6 

Lavra e Obras Subterrâneas 6 Projeto Mineiro Integrado 6 

Diagramas de Processo 6 Exploração de Massas Minerais 6 

Impacte Ambiental Mineiro 6 Teoria dos Métodos Geofísicos 6 

Hidrogeologia 6 Geomecânica 6 

 

2º Ano 

1º Semestre Curricular 2º Semestre Curricular 

Unidades curriculares ECTS Unidades curriculares ECTS 

Economia e Gestão de Empresas 6 Dissertação 30 

Análise de Dados com Variabilidade Espacial 6   

Instrumentação e Controlo 6 

Grupos de Opção (1) 6 

 

 (1) 6 ECTS podem ser obtidos de entre a oferta formativa de outros 2ºs ciclos da FEUP, mediante 
aprovação prévia da Comissão Científica do ciclo de estudos: 

2º Ano - 2º Semestre Curricular  

Unidades curriculares ECTS 

Geoquímica 6 

Gestão de Sistemas Mineiros 6 

Investigação e Caracterização de Maciços 6 

Modelação Aplicada 6 

Reabilitação de Solos e Aquíferos 6 

Qualquer unidade curricular do 2º ciclo da Faculdade de Engenharia 6 

 

Obter aprovação a: 

 Mínimo de 12 créditos e máximo de 14,5 créditos; 

 Mínimo de 0 créditos e máximo de 8,5 créditos do 2º ciclo da Faculdade de Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404323
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404329
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404322
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404328
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=401028
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404327
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404326
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=409969
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=409541
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404333
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404332
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=401028
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404335
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404337
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404338
https://sigarra.up.pt/feup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=404339
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Anexo D – Programa da Unidade Curricular8  

Programa da UC - Impacte Ambiental Mineiro (2017/2018) 

Intróito: Indústria Mineira e Desenvolvimento Sustentável. Um perfil do sector mineral.  

O Enquadramento Legislativo. Legislação Mineira e Legislação Ambiental. Legislação Prescritiva vs. 

Não Prescritiva.  

Fase Anterior à Exploração: Estrutura formal do estudo de impacte ambiental na indústria mineira. 

Ferramentas de Análise. Métodos de previsão de geração de resíduos e efluentes.  

Durante a Exploração: As Tecnologias: A deposição de resíduos sólidos: sistemas de deposição: 

escombreiras, barragens, deposição sub-aquática, deposição em fundo marinho, a deposição em 

pasta e a co-deposição. O tratamento de efluentes: sistemas passivos Lagoas Aeróbias: Lagoas 

Anaeróbias, Sistemas Produtores de Alcalinidade, Canais Abertos, Poços de Desvio, Drenos Calcários 

Anóxicos, Reatores de Fluxo Vertical, Lagoas Calcárias, etc. Bio-reabilitação; Sistemas Ativos: 

Arejamento, Reagentes de Neutralização, bacias e reatores. Acidentes e Riscos. Implementação de um 

Sistemas de Gestão Ambiental  

Após a Exploração: O Encerramento: Métodos e soluções. A Reabilitação Ambiental e a Monitorização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Como apresentado aos estudantes na plataforma virtual do Sigarra, no ano letivo 2017/2018. 
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Anexo E - Avaliação da Unidade Curricular e Docência 

 

Avaliação da Unidade Curricular 

Pontos fortes  Pontos fracos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

 

 

Avaliação da Docência 

Pontos fortes  Pontos fracos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 
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Anexo F - Auto e Heteroavaliação dos Desempenhos 

 

Desempenho do Grupo e Individual: escala de 1 (mau) a 5 (excelente) 

Desempenho do Grupo Desempenho Individual 

Apresentações/Discussões Orais  
 

 

 

 

 

 

Trabalho Escrito  
 

Avaliação individual  
(contributo de cada um para o grupo)  

 

Obs. 
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Anexo G – Exemplo de Dois Temas de Trabalho Escrito 

IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO – TRABALHO PRÁTICO ESCRITO 18 

Estudo de Impacte Ambiental 

Sistema Proposto para Armazenamento de Resíduos da Instalação de Tratamento 

 

As barragens de armazenamento dos resíduos provenientes das instalações de tratamento de 

minérios são as estruturas com o potencial de impacte mais elevado, num projeto mineiro novo. Este 

impacte é importante não só durante a vida útil da mina mas em particular após o seu encerramento. 

Desta forma, as estruturas de armazenamento de resíduos têm de ser bem projetadas e os planos de 

construção devem ser bem executados, tendo em vista o encerramento e o abandono. 

Considere uma situação concreta (que deverá descrever) de uma exploração mineira com urânio 

associado como minério secundário e com potencial para também ser explorado. Deverá caracterizar 

o tipo de resíduos (minério e ganga – sulfuretos, carbonatos, silicatos, …, características radiológicas), 

a distribuição granulométrica destes e o tipo de tratamento que estiveram sujeitos no processo de 

tratamento. Estabeleça um caudal e uma percentagem de sólidos para a suspensão proveniente da 

instalação. Caracterize a fase líquida em termos de pH, percentagem de sólidos e outros parâmetros 

que considere relevantes (nomeadamente radiológicos). 

Defina ainda concretamente todas as estruturas que vai necessitar para o tratamento da fase líquida 

tendo em conta a estabilidade química e radiológica global, mas também a necessidade de recircular 

água. 

 

 

IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO – TRABALHO PRÁTICO ESCRITO 19  

PLANO DE ENCERRAMENTO DE UMA MINA 

A elaboração do Plano de Encerramento deve ser previsto desde o início sendo uma das partes 

integrante do Estudo de Impacte Ambiental. Considere num projeto mineiro em que a sua função é 

definir o plano de encerramento e, eventualmente uma reabilitação posterior, bem como as 

condições de abandono definitivo. Considere que se trata de uma exploração convencional de 

minérios radioativos (urânio).  

Desenvolva uma metodologia que utilizaria na definição dessa componente do EIA, nomeadamente 

um modelo conceptual que descreva essa metodologia. Deverá incluir o âmbito, as operações 

necessárias (e sua descrição) bem como os recursos necessários para essas operações, o 

escalonamento temporal faseado das operações necessárias ao abandono, etc. 
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ANEXO H – Exemplos de Problemas Práticos a Resolver na Sala de Aula 

IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO – EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

1) Determine a acidez (mg/L CaCO3) de um efluente mineiro com pH = 2,75 nas seguintes condições: 

Metal (mg/L) 

Concentração de Fe2+ 56 
Concentração de Fe3+ 108 
Concentração de Mn 8,96 
Concentração de Al 504 

2) Calcule a área necessária a considerar no projeto de uma lagoa aeróbia para tratar um efluente 

com acidez 80 mg/L, supondo um caudal de 120 m3/d.  

Metal (mg/L) 

Concentração de Fe 56 
Concentração de Mn 8,96 

3) Calcule a área necessária a considerar no projeto de uma lagoa anaeróbia para tratar um efluente 

com acidez 80 mg/L, supondo um caudal de 120 m3/d.  

4) Dimensione um dreno calcário anóxico, ou seja, calcule a quantidade de calcário necessário para 

construir o dreno, a fim de tratar a seguinte corrente de efluente: 

Q = Caudal de DMA, 120 (m3/d); 

 = Densidade a granel do calcário, 2,56 (ton/m3) 

tr = tempo de retenção, 0,625 (d); 

 = Porosidade, 0,3  

C = Concentração em alcalinidade do efluente, 5,0 x 10-6 (ton/m3); 

T = Tempo de vida do dreno, 9125 (d); 

x = teor em CaCO3 no calcário na forma decimal, 0,9. 

5) Dimensione um reator de fluxo vertical para tratar 2,27 m3/h dum efluente mineiro com acidez 

igual a 300 mg/L de CaCO3 e com a seguinte composição:  

Metal (mg/L) 

Concentração de Fe 60 
Concentração de Mn 20 

Preveja uma vida útil de 20 anos para o sistema. Adote um excesso de alcalinidade de cerca de 100 

mg/L de CaCO3. A fração de CaCO3 no Calcário é de 90% e a sua porosidade é de 50%. Comente o 

resultado e proponha uma alternativa viável. 

6) Dimensione um canal aberto com calcário para tratar o seguinte efluente mineiro (tempo da 

reação, quantidade de calcário necessária e profundidade do canal trapezoidal). 

Dados: Q = Caudal = 120 (L/min);  

C0 = Acidez inicial (entrada) = 510 (mg/L); CF = Acidez final (saída) = 325 (mg/L);  

k = Constante de neutralização para o calcário = -2,303/h;  

t = Tempo da reação = (h). 

ln
𝐶𝐹

𝐶0
= −𝑘𝑡 
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O canal de seção trapezoidal tem as seguintes dimensões:  

 

Largura = 2 m; 

Comprimento = 49 m; 

 

Considere os seguintes valores:  

K = Coeficiente de rugosidade de STRICKLER = 45 (m1/3 s-1) 

J = Declive do canal = 20 % ou 0,2 m/m;  

Seção trapezoidal com talude de 1:0,5 ( V:H ) 

m = talude da parede do canal = 0,5 m; 

b = base do canal = 2 m. 

h = ?  

 

7) Dimensione um canal aberto com calcário para tratar um efluente mineiro com caudal 378 

(L/min). Deverá indicar o tempo da reação, quantidade de calcário necessário e profundidade do 

canal trapezoidal. 
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Anexo I – Exemplos de Protocolos Laboratoriais (versão PT e EN) 

IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO – AULAS DE LABORATÓRIO – 2016/2017  

TRABALHO 7 - DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ÁCIDO DE UM RESÍDUO 
MINEIRO - PROCESSO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE ÁCIDO (NAG test)9 - (PT) 

Introdução 

Os resíduos resultantes das atividades da exploração mineira de minérios metálicos têm o 

potencial de gerar ácido, quer sejam eiras de lixiviação estática, armazenamento de resíduos ou de 

escombros. Do mesmo modo, e apesar de não constituírem resíduos, as paredes das cortas, no caso 

das explorações a céu aberto, os trabalhos associados a explorações subterrâneas e as pilhas ou 

enchimentos com minério abaixo do teor de corte têm também o potencial de gerar ácidos. O ácido 

é gerado em locais de atividade mineira devido à oxidação dos sulfuretos. Estes encontram-se 

presentes na maior parte das rochas encaixantes. 

Existem vários testes que permitem prever a geração de ácido. O método em análise (Teste de 

Produção Líquida de Ácido – NAG – Net Acid Generation) consiste em utilizar o peróxido de hidrogénio 

para acelerar a oxidação dos sulfuretos. No teste usam-se 2,5 g de material (< 75 µm) que são oxidados 

por 250 mL de peróxido de hidrogénio a 15 % para oxidar os sulfuretos metálicos. A reação gera ácido 

que, por sua vez, reage com os minerais tamponizadores presentes na amostra.  

Preparação da Amostra 

As amostras devem ser previamente fragmentadas a – 4 mm e novamente submetidas a 

amostragem (sondagens e amostras de rocha a granel). As subamostras devem ser moídas a -200 

mesh (< 75 m). Amostras de resíduos do processamento podem ser testadas “como recebidas”. 

Reagentes  

Reagente 1: H202 – a 30% w/v (100 V), ou equivalente, diluir com água desionizada de modo a obter 

H202 a 15% (Nota 1). 

Reagente 2: NaOH – 0,50 M Solução padronizada 

Reagente 3: NaOH – 0,10 M Solução padronizada  

Método  

1. Adicionar 250 ml do Reagente 1 (15 % H2O2) a 2,5 g da amostra moída num recipiente cónico de 
500 ml (ex. Boro 3.3) ou equivalente. Cobrir com um vidro de relógio e colocar na hotte ou em 
local bem ventilado (ver nota 2). O H2O2 deve estar à temperatura ambiente antes de o teste se 
iniciar. 

2. Deixar a amostra reagir até que a efervescência pare. Aquecer a amostra numa placa de 
aquecimento até fervura leve e deixar até a efervescência parar, ou alternativamente durante um 

                                                           

9 Obrigatório uso de bata no laboratório e luvas sempre que manusearem amostras (líquidas e/ou sólidas). 
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período mínimo de 2 horas. Não deixar que a amostra fique seca. Se necessário, adicionar água 
destilada. 

3. Deixar a solução arrefecer até à temperatura ambiente e registar o pH final (pH NAG). 

4. Limpar a amostra que aderir às paredes do recipiente utilizando um esguicho com água destilada. 
Adicionar água destilada até obter um volume final de 250 ml. 

5. Titular até pH 4,5, agitando simultaneamente com a solução de NaOH de concentração 
apropriada, baseada no pH anteriormente medido de acordo com a seguinte tabela (adicionar 
NaOH, medir o pH; repetir até obter o pH = 4,5). 

 

Tabela 1: Concentração de NaOH necessária para a titulação de acordo com o pH do NAG 

pH da SOLUÇÃO REAGENTE  CONCENTRAÇÃO NaOH 

>2 3 0,10 M 

<2 2 0,50 M 

Cálculos 

Capacidade Líquida de Geração de Ácido (NAG) 

NAG = 49 x V x M/W 

NAG = capacidade líquida de geração de ácido (kg H2SO4/tonelada) 
V = volume da base NaOH titulada (ml) 
M = molaridade da base NaOH (moles/l) 
W = massa da amostra utilizada (g) 
NOTA: Se o NAG exceder 25 kg H2SO4 por tonelada, repetir o teste utilizando amostras de 1.00 
gramas. 

Notas e Precauções 

1. O pH do H2O2 utilizado no teste deve estar entre 4 e 7. Se o pH for inferior a 4 deve adicionar NaOH 
diluído (utilizar uma solução obtida adicionando 1 g de NaOH a 100 ml de água destilada até o pH 
ser superior a 4 (pretende-se que esteja entre 4 e 6). O objetivo é garantir que o ácido fosfórico 
que muitas vezes é utilizado em algumas marcas comerciais para estabilizar o H2O2 esteja 
estabilizado.  

2. A reação é vigorosa e algumas amostras podem “ferver” com temperaturas até 120 C. É por esta 
razão que as amostras devem ser colocadas na hotte. 

Referências 

Miller, S., Robertson, A. and Donahue, T. (1997), Advances in Acid Drainage Prediction using the Net 
Acid Geration (NAG) Test, Proc. 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vancouver, BC, 
0533-549. 

Lawrence, R.W., Jaffe, S. and Broughton, L.M. (1988), In-House Development of the Net Acid 
Production Test Method, Coastech Research. 

Fiúza A., Impacte Ambiental Mineiro, texto de apoio pedagógico, 2012. 
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ENVIRONMENTAL MINING IMPACT– LABORATORY CLASS – 2016/2017  

LABORATORY EXPERIMENT 7 - DETERMINATION OF ACID-GENERATING POTENTIAL FOR 
MINING WASTE - NET GENERATION OF ACID (NAG test)10 - (EN) 

Introduction 

The formation of mine acid drainage and the contaminants associated with it has been described 

by some as the largest environmental problem facing the mining industry.  Commonly referred to as 

acid rock drainage (ARD) or acid mine drainage (AMD), acid drainage from mine waste rock, tailings, 

and mine structures such as pits and underground workings is primarily a function of the mineralogy 

of the rock material and the availability of water and oxygen.  Many tailings contain ferrous sulphide 

minerals, which generate acidic effluents due to the weathering process that occurs under 

atmospheric conditions. The primary oxidation products of pyrite are ferric and ferrous sulfates and 

sulfuric acid. Acidic waters generated in the unsaturated zone of tailings impoundments contain 

elevated concentrations of Fe and SO4 and, potentially, of toxic metals.  The improvement of acid mine 

drainage is time-dependent and at some mines may occur over a period of years due to changes in 

ambient conditions or sulphide reactivity. Control of acid mine drainage can be achieved by preventing 

or inhibiting acid generation, by controlling acid migration or by treatment of acid mine drainage. 

Therefore, the capacity of a rock sample to generate acid can be determined by investigating the 

difference between the acid generating and the acid-neutralizing reactions. 

There are several tests that allow you to predict acid generation. The method under analysis (Net 

Acid Generation Test - NAG) uses hydrogen peroxide to accelerate the oxidation of sulphides. The  

single  NAG  test  involves  the  addition  of  250  mL  of  15%  hydrogen  peroxide  to  2,5  g of sample 

(< 75 μm) to oxidize the metal sulphides. The reaction generates acid which, in turn, reacts with the 

buffering minerals present in the sample. 

Sample Preparation 

Drill core and bulk rock samples should be crushed to -4 mm and a sub sample pulverized to 

approximately 200 Mesh (<75 µm). Tailing and process residue samples can be tested 'as received'. 

Reagents 

Reagent 1: H202 - 30% w/v (100 V): dilute with deionized water to obtain 15% H202 (Note 1). 

Reagent 2: NaOH – 0,50 M standard solution 

Reagent 3: NaOH – 0,10 M standard solution 

Method 

1. Add 250 ml of Reagent 1 (15% H2O2) to 2,5 g of pulverized sample in a 500 ml conical container 
(e.g. Boron 3,3) or equivalent. Cover with a watch glass and place in a fume-hood or well ventilated 
area (see note 2). The H2O2 should be at room temperature before commencing the test. 

2. Allow sample to react until ‘boiling’ or effervescing ceases. Heat sample on a hot plate and gently 
boil until effervescence stops or for a minimum of 2 hours. Do not allow sample to boil dry - add 
deionized water if necessary. 

                                                           
10 The use of gloves and lab coat is mandatory. 
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3. Allow solution to cool to room temperature then record final pH (NAG pH). 

4. Rinse the sample that has adhered to the sides of the flask down into the solution with deionized 
water. Add deionized water to give a final volume of 250 ml. 

5. Titrate solution to pH 4,5 while stirring with the appropriate NaOH concentration based on final 
NAG solution pH previously measured according to the following table (add NaOH to measure the 
pH, repeat until the pH = 4,5). 

 
Table 1: NaOH concentration for titration according to NAG solution pH 

pH SOLUTION REAGENTS NaOH CONCENTRATION 

>2 3 0,10 M 

<2 2 0,50 M 

Calculations 

Net Generation of Acid (NAG)  NAG = 49 x V x M/W 

NAG = Net generation of acid (kg H2SO4/ton) 

V = volume of base NaOH titrated (ml) 

M = molarity of the base NaOH (moles/l) 

W = sample mass (g) 

NOTE: If NAG exceeds 25 kg H2SO4 per ton, repeat the test using samples of 1,00 grams. 

 

Notes and Cautions 

1. The pH of H2O2 used in the test must be between 4 and 7. If the pH is less than 4 must be added 
NaOH diluted (using a solution obtained by adding 1 g NaOH in 100 ml of distilled water until the 
pH is greater than 4 (the goal is to be between 4 and 6). The objective is to ensure that the 
phosphoric acid that is often used in some commercial brands to stabilize the H2O2 is stabilized).  

2. The reaction is vigorous and some samples may "boil" with temperatures up to 120 °C. It is for this 
reason that the samples must be placed on the hotte. 

References 

USEPA, 1994. Technical Document Acid Mine Drainage Prediction, EPA 530-R-94-036 NTIS PB94-
201829. 

Fiúza, A. (2012). Impacte Ambiental Mineiro, Texto de Apoio Pedagógico, 2012. 

Lawrence, R.W., Jaffe, S., Broughton, L.M. (1988). In-House Development of the Net Acid Production 
Test Method, Coastech Research. 

Miller, S., Robertson, A. and Donahue, T. (1997). Advances in Acid Drainage Prediction using the Net 
Acid Geration (NAG) Test, Proc. 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vancouver, BC, 
0533-549. 
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Anexo J – Exemplo de um Exame 

IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO – EXAME DE 1ª ÉPOCA 

Tempo Disponível Total – 2h30: Teórica – 1h45; Problema Prático: 0h45 
 
Nome: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Na resposta às questões dos Grupos I a IV não pode utilizar a máquina de calcular. Quando completar 

a resposta a este grupo de questões pode pedir para responder ao problema do Grupo V entregando 

simultaneamente as folhas onde constam as suas respostas. Na resolução da questão V pode utilizar 

a máquina de calcular. A folha do enunciado deve ser entregue e assinada. 

 

GRUPO I – CONCEITOS (20%) 

 

Defina, de forma objetiva e concisa, os seguintes conceitos: 

1 -  Conjunto mínimo de fases de um Estudo de Impacte Ambiental e em que consiste cada uma dessas 

fases. 

2 -  Descreva um processo de monitorização ambiental, nomeadamente as fases que compõem o seu 

desenvolvimento em que fase (temporal) do projeto devem ser consideradas. 

3 -  Quais os tipos de impactes que podemos distinguir num projeto de exploração de minérios 

radioativos? 

4 -  Em que consistem as técnicas de co-deposição? Refira as várias opções, aplicabilidade e 

limitações. 

5 -  Para os sistemas de armazenamento de resíduos seguintes, indique as características genéricas 

dos resíduos que podem receber:  

a. Barragem de Retenção 

b. Jusante para Montante (upstream) 

c. Montante para Jusante (downstream) 

d. Construção Central 

6 -  Distinga entre Acidez e Alcalinidade. 

7 -  Quais os componentes que afetam a capacidade total de geração de ácido? 

8 -  No tratamento ativo de efluentes mineiros, o factor de conversão da Cal Hidratada [Ca(OH)2] é 

0,74. Que significa este valor? 

GRUPO II – DISCUSSÃO (15%) 

 

1. Refira as principais exigências para uma deposição segura de resíduos. 

2. Considere o método de deposição Terreste sub-aquática. Indique: 

a. Em que consiste; 

b. Inconvenientes deste método. 

3. Considere os resíduos gerados na exploração e processamento de minérios radioativos. Indique: 

a. Métodos de deposição possíveis; 

b. Vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. 
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GRUPO III – TRATAMENTO PASSIVO DE EFLUENTES MINEIROS (15%) 

 

Relativamente ao sistema passivo de tratamento de efluentes por lagoas aeróbias indique quais das 

seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(a) Apenas tratam eficientemente águas alcalinas V 

(b) Podem tratar efluentes com elementos radioativos e metais (U, Ra, As, Fe, Mn) V 

(c)  Uma etapa de arejamento anterior aumenta a eficiência do processo de oxidação V 

(d) Origina a redução dos sulfatos com produção de H2S F 

(e)  O pH diminui devido às reações de oxidação V 

(f) O principal mecanismo de produção de alcalinidade é a dissolução do calcário F 

(g) Tem por objetivo originar a oxidação dos metais pesados e a sua precipitação V 

(h) Sistema de produção de alcalinidade  F 

 

 

GRUPO IV – TRATAMENTO ACTIVO DE EFLUENTES MINEIROS (15%) 

 

Considere o tratamento de efluentes acídicos por calcário (carbonato de cálcio). Indique quais das 

seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(a) O carbonato de cálcio tem aplicação limitada devido à baixa solubilidade V 

(b) Permite elevar o pH promovendo a precipitação do Mn F 

(c)  Pode ser adicionado diretamente em canais V 

(d) Permite a precipitação do Ra-226 em efluentes mineiros radioativos F 

(e)  Desenvolve um revestimento de hidróxidos de ferro (armouring) V 

(f) O armazenamento deve ser feito em silos com alimentador tipo tambor rotativo V 

(g) Apresenta uma elevada eficiência para a precipitação dos metais  F 

(h) É uma solução conveniente para débitos baixos de acidez reduzida F 
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IMPACTE AMBIENTAL MINEIRO – EXAME DE 1ª ÉPOCA 

Tempo Disponível Total – 2h30: Teórica – 1h45; Problema Prático: 0h45 
 
Nome: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Na resposta às questões dos Grupos I a IV não pode utilizar a máquina de calcular. Quando completar 

a resposta a este grupo de questões pode pedir para responder ao problema do Grupo V entregando 

simultaneamente as folhas onde constam as suas respostas. Na resolução da questão V pode utilizar 

a máquina de calcular. A folha do enunciado deve ser entregue e assinada. 

 

GRUPO V – PROBLEMA QUANTITATIVO (25%)11 

 

1. Uma bacia de decantação com 18 m de comprimento, 3 m de altura e 6 m de largura recebe um 

efluente com um caudal de 0,6 m3/s. As partículas presentes no efluente têm uma velocidade de 

sedimentação de 0,004 m/s. Calcule a % de partículas removidas. Quais seriam as dimensões 

necessárias para a bacia de decantação para remover 100 % das partículas, mantendo a mesma 

largura? 

2. Determine a velocidade de deposição de um partícula de diâmetro médio 0,5 mm e densidade 

2600 kg/m3 que fazem parte dos precipitados de um efluente mineiro. A viscosidade da água é de 

1 centipoise. 

3. Determine a eficiência de remoção das partículas numa bacia de decantação com um overflow 

crítico de 2 m3/(m2 h) (recirculação). As partículas presentes no efluente têm as seguintes 

velocidades de sedimentação e respetivo diâmetro: 

 

Velocidade de sedimentação Nº de partículas/L x 10-5 

0.0-0.05 30 

0.05-1.0 50 

1.0-1.5 90 

1.5-2.0 110 

2.0-2.5 100 

2.5-3.0 70 

3.0-3.5 30 

3.5-4.0 20 

Total 500 

 

4. Dimensione uma bacia de decantação para clarificar as águas que provêm de uma barragem de 

estéreis após neutralização. O efluente tem um caudal de 20 000 m3/d. O pico de caudal foi de 50 

000 m3/d. Considere que a bacia de clarificação com uma largura de 6 m, um overflow 

(recirculação) médio de 40 m3/(m2 d) e uma profundidade de lado da bacia de 4 m. Estime a % de 

remoção de sólidos suspensos (TSS). 

                                                           
11 Exemplos de problemas quantitativos de exame. 
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5. Calcule a área de uma bacia de decantação para clarificar águas que provêm de uma barragem de 

estéreis após neutralização. O efluente vem na forma de uma polpa diluída com um caudal de 

0.12 m3/s e uma percentagem de sólidos em massa de 5%. Os precipitados têm uma densidade 

de 2633 kg/m3. A viscosidade da água é de 1 centipoise. A dimensão das menores partículas em 

suspensão é de 2,5 x 10-5 m. Calcule as dimensões da bacia (comprimento e largura) admitindo 

uma bacia trapezoidal com inclinação das paredes laterais 1:1,5 e cuja profundidade da água em 

operação é de 0,6 m. Calcule a altura útil que deve da bacia da decantação para assegurar o 

armazenamento dos precipitados durante 16 anos. 

 

 

 

FORMULÁRIO 

 

 

𝑣𝑡 =
𝑔𝑑2(𝜌 − 𝛿)

18𝜇
 

 

𝑅(𝑇𝑆𝑆) =
𝑡

𝑎+𝑏𝑡
, a = 0,0078 e b = 0.014 

 

 

 

 

 


