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RESUMO 

Caracterização ambiental do complexo mineiro de São Domingos – cartografia de infraestruturas e impacte sobre o 

meio hídrico 

O complexo mineiro de São Domingos, localizado no setor norte da Faixa Piritosa Ibérica e explorado na época 

moderna para a produção de pirite, cobre e enxofre (1857 – 1966) também gerou consideráveis quantidades de 

resíduos ao longo de sua exploração, os quais ainda hoje causam deterioração generalizada do ambiente 

circundante. A riqueza de sulfuretos nas acumulações de resíduos tem sido responsável pela degradação do 

ecossistema, pois na sequência da sua dissolução oxidativa há a geração e descarga de lixiviados extremamente 

ácidos com alto teor de sulfato, metais e metaloides, denominado como águas de drenagem ácida (AMD). A 

pirite é o mineral mais abundante, de cuja oxidação resulta a drenagem ácida. Estas águas causam impactos 

ambientais significativamente negativos nos Rios Chança e Guadiana. Atualmente podem observar-se numerosas 

acumulações de resíduos de diferentes períodos da mineração (desde o período romano até o século XX), 

dispersos por todo o complexo mineiro. Estes resíduos apresentam alta variabilidade em granulometria e 

composição litológica, as quais controlam a sua reactividade e consequentemente o seu potencial de 

contaminação. Sendo assim, verificou-se a necessidade de identificar, caracterizar e conhecer o estado e 

distribuição atuais dos diversos tipos de resíduos gerados durante a extração e tratamento do minério. Para tal 

procedeu-se à elaboração de um mapa de resíduos com escala 1:25.000, obtendo-se assim um dos principais 

resultados desta tese. Além dos resíduos sólidos foram mapeadas zonas de acumulações de águas de drenagem 

ácida e locais previamente existentes e que foram afetados pela contaminação ácida. Com o objetivo de avaliar o 

impacte ambiental das infraestruturas mineiras do complexo, principalmente as modificações hidroquímicas 

induzidas pelas AMD foram recolhidas amostras de água e efluentes com uma periodicidade mensal 

(Outubro/16 – Julho/17), em doze pontos cuja localização se pretendeu representativa da variedade de 

condições no complexo mineiro e no meio receptor. A metodologia incluiu a realização de medições in situ (pH, 

Temperatura, Condutividade elétrica, Sólidos dissolvidos totais, Potencial redox e Oxigênio dissolvido) e 

determinação laboratorial da acidez, alcalinidade e teor de sulfato. Os resultados obtidos relativamente às 

propriedades da drenagem ácida em combinação com a análise do mapa de resíduos confirmaram a existência 

de uma relação direta entre a natureza dos materiais do entorno e o grau de impacte sobre o meio hídrico. A 

acidez dos lixiviados e consequentemente o maior impacte sobre o meio em que incidem está fortemente 

associada à presença dos resíduos mais reactivos, de que são exemplo as acumulações de minério lavado, ou 

seja, materiais altamente enriquecidos em sulfuretos de grão fino. Estes foram cartografados no entorno da corta 

e na zona industrial da Achada do Gamo, zonas onde também se verifica maior grau de contaminação aquática. 

Estes resultados vêm de encontro à necessidade de caracterizar o estado e distribuição atuais dos diversos tipos 

de resíduos para assim traçar meios de minimizar o impacte no meio ambiente e auxiliar as intervenções de 

reabilitação ambiental previstas para o complexo mineiro. 
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ABSTRACT  

Environmental characterization of the São Domingos mining complex - cartography of infrastructures and impact 

on the water environment 

The mining complex of São Domingos, lacated in the northern part of the Iberian Pyrite Belt and mined in the 

modern period for the production of pyrite, copper and sulfur (1857 – 1966) also produced considerable 

amounts of wastes throughout its operation, which still cause deterioration of the environment in every way. 

The richness of sulfides in the accumulation of residues has been responsible for the deterioration of the 

ecosystem, because in the sequence of the oxidative dissolution there is the generation and discharge of 

extremely acid leachates with high sulfate content, metals and metalloids, known as acid mine drainage 

(AMD). The pyrite is the most abundant mineral, which oxidation results in AMD. These waters cause 

substantial negative environmental impacts on the Chança and Guadiana rivers. Nowadays, there are 

numerous accumulations of wastes from different periods of mining (from the Roman period until the 

twentieth century) scattered throughout the mining complex. These wastes present high variability in 

granulometry and lithological composition, which control their reactivity and consequently their potential for 

contamination. Therefore, it was verified the need to identify, characterize and know the current state and 

distribution of the different types of wastes generated during the extraction and treatment of the ore. For this 

purpose a map of the mining wastes at scale of 1:25,000 was elaborated, therefore obtaining one of the main 

results of this thesis. In addition to the solid residues, sectors of accumulation of AMD and previously existing 

sites that were affected by the acid contamination were also mapped. In order to evaluate the environmental 

impact of the complex's mining infrastructures, mainly hydrodynamic modifications induced by AMD, water 

and effluent samples were collected monthly (October/16 - July/17) at twelve points whose location was 

intended to be representative of the variety of conditions in the mining complex and the receiving environment. 

The methodology included in situ measurements (pH, Temperature, Electrical Conductivity, Total Dissolved 

Solids, Redox Potential and Dissolved Oxygen) and laboratory determination of acidity, alkalinity and sulfate 

content. The results obtained with regard to acid drainage properties in combination with the mining waste 

map confirmed the existence of a direct relationship between the nature of the surrounding materials and the 

degree of impact on the water environment. The acidity of the leachates and consequently the greatest impact 

on the environment in which they occur is strongly associated with the presence of the most reactive residues, 

such as accumulations of washed ore, in other words, materials highly enriched in fine-grained sulfides. These 

most problematic wastes were mapped around the pit lake and in the industrial area of Achada do Gamo, 

both areas where there is also higher degree of aquatic contamination. 

The obtained results are in line with the need to characterize the current state and distribution of the various 

types of wastes in order to devise means to minimize the impact on the environment and to assist the 

environmental rehabilitation interventions planned for the mining complex. 
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Caracterização Ambiental do Complexo Mineiro de São Domingos 
Cartografia de infraestruturas e impacte sobre o meio hídrico 

 

1 
 

1 INTRODUÇÃO 

Esta tese enquadra-se nos temas da caracterização de resíduos mineiros e monitorização ambiental de 

sistemas afetados pela atividade extrativa incidente sobre jazigos portadores de sulfuretos. Especificamente, 

situa-se nos domínios da cartografia de resíduos e da geoquímica ambiental, levando em consideração que os 

focos principais são a descrição de propriedades e distribuição de resíduos, bem como o resultado da sua 

evolução sobre os efluentes mineiros de uma mina paradigmática em Portugal (São Domingos, na Faixa 

Piritosa Ibérica). 

1.1 Âmbito do estudo 

O setor mineiro metálico produz consideráveis quantidades de resíduos, os quais causam deterioração do 

ambiente sob diversas perspectivas: poluição dos recursos hídricos, degradação do solo, decréscimo da 

biodiversidade e até poluição atmosférica. O problema ambiental mais importante deriva da oxidação dos 

sulfuretos (principalmente pirite) contidos nos resíduos gerados ao longo do ciclo produtivo. Este processo de 

dissolução oxidativa produz um lixiviado extremamente ácido, com alto teor de sulfato, metais e metaloides 

conhecido como águas de drenagem ácida, sendo por vezes referidas ao longo desta dissertação pela sigla 

AMD, proveniente da terminologia anglo-saxónica “Acid Mine Drainage” (e.g., McKibben & Barnes, 1986; 

Gray, 1998; Sainz et al., 2004). 

A literatura sobre AMD é vasta e coloca em evidência a complexidade da sua génese e propriedades, uma vez 

que estas são controladas por fatores de natureza diversas, nomeadamente mineralógica, climática, físico-

química, ecológica e hidrológica (Grande et al., 2000, 2014; Cerón et al., 2013; de la Torre et al., 2009; 

Santisteban et al., 2016; Sánchez-España et al., 2005; Valente et al., 2007; 2009a, b, 2011b; 2011a; 2015; 

2016). Além desses fatores, a existência de microambientes de reacção química, condicionados pela 

exposição à luz solar ou à agitação, por exemplo, determinam a heterogeneidade dos sistemas naturais 

afetados. Complementarmente, variações ambientais, mesmo que pequenas e localizadas no espaço ou no 

tempo, podem provocar alterações significativas nas propriedades hidroquímicas de todo o sistema hídrico 

receptor (Valente & Leal Gomes, 2004).  

Entre as diversas formas de contaminação da água, uma das mais significativas é a causada pelos lixiviados 

das escombreiras, já que estes podem conter metais pesados e substâncias tóxicas que acompanham os 

estéreis (e.g., Pagés Valcarlos, 1993). Estes lixiviados, AMD, são um fator de multipoluição, com caráter 

global, uma vez que podem gerar a degradação completa dos ecossistemas, com manifestações típicas em 

todos os continentes (Gray, 1998; Grande et al., 2005; Nordstrom, 2011). Esta degradação é incrementada 

ainda por fenômenos de biomagnificação e bioacumulação associados a dissolução e mobilização de 

elementos tóxicos. 
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As condições mais favoráveis para a geração de AMD decorrem da presença de grandes acumulações de 

resíduos, que constituem as escombreiras. Por definição e em consonância com o quadro legal, uma 

escombreira deve ser uma instalação tecnicamente preparada para a deposição, à superfície, de resíduos 

sólidos constituídos por partículas de largo espectro granulométrico (DL nº 10/2010). No entanto, no caso 

das minas abandonadas, as escombreiras foram construídas sem critérios de segurança ambiental e 

geotécnica. Consequentemente, são infraestruturas sujeitas a evolução devido a meteorização e erosão, 

tipicamente com manifestações de instabilidade física e química. Consequentemente, as transformações 

sofridas pelos resíduos, essencialmente alterações paragenéticas desencadeadas por processos de interação 

mineral-água, causam impactes no ambiente em que se inserem (Valente, 2004). 

Valente (2004) refere que este fenômeno AMD é potenciado nas escombreiras, pelos seguintes fatores: 

 Condições de acumulação que favorecem o contato do ar e da água com os resíduos, mercê da alta 

porosidade intrínseca das acumulações estéreis; 

 Condições climáticas que favorecem a cinética das reacções de dissolução química e biológica, tais 

como a disponibilidade da água e a alternância de ciclos de evaporação-umidificação; 

 Condições hidrológicas que facilitam a percolação de água e a circulação de efluentes;  

 Altos valores da superfície específica dos granulados e triturados devido à cominuição fina de 

minérios e tout-venant. 

Em meados do século XIX, a procura de metais estava em ascensão na Europa e na América do Norte, fator 

que impulsionou a retomada da exploração de muitos jazigos na Europa, como foi o caso de São Domingos, 

localizado na porção norte da Faixa Piritosa Ibérica (FPI, Portugal). Este jazigo, com exploração histórica que 

remonta à época pré-romana, na idade moderna manteve-se em lavra ativa até 1966 para a produção de 

pirite, cobre e enxofre (Matos et al., 2012). 

Dos vários ciclos mineiros que foram ocorrendo em São Domingos ao longo da Histórica resultou um enorme 

passivo ambiental, associado à presença de grandes acumulações de resíduos mineiros. A sua evolução 

geoquímica traduziu-se na geração de AMD e consequente contaminação dos meios receptores da drenagem 

ácida (água, sedimentos e solo). 

O passivo ambiental gerado pelas explorações mineiras é desde há alguns anos uma preocupação em 

Portugal e noutros países que possuem tradição mineira (e.g. Velasco et al., 2005; Grande et al., 2013; 

2017, Antunes et al., 2010; Valente et al., 2011; Pérez-Ostale, 2014; 2016). No Norte do país os principais 
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cenários de impacte ambiental estão associados à exploração de W, Sn e Au, no Centro referem-se à 

exploração de minérios radioativos enquanto na FPI se trata de sulfuretos polimetálicos.  

De âmbito geral, dedicado a todo o território nacional, refere-se o Projecto de Avaliação de Riscos Ambientais 

para Reabilitação de Minas Abandonadas, que foi estruturado pelo então Instituto Geológico e Mineiro (IGM) e 

apresentado em 1998. Este projeto esteve orientado para o levantamento do passivo mineiro nacional, 

caracterizando os principais sítios abandonados (e/ou inativos), as respectivas áreas envolventes degradadas 

e a identificação e seriação dos casos investigados (Santos Oliveira, et al., 2002). As pesquisas realizadas no 

contexto do referido projeto tiveram como finalidade definir o grau de perigosidade de cada local, cujos 

critérios utilizados foram vários, tais como, metalogênese dos jazigos minerais, processos de extração, 

geologia, quimismo dos meios amostrais, características e estado atual das escombreiras, além de afetação 

dos usos do solo e água nas zonas populacionais envolventes às áreas mineiras. A Figura 1.1 apresenta a 

distribuição das minas abandonadas em Portugal, com o respectivo grau de perigosidade a ele associado, 

resultante do citado projeto, com destaque para a localização da Mina de São Domingos, alvo deste trabalho 

de tese. De acordo com a hierarquização elaborada pelo então IGM, esta mina foi classificada como de 

perigosidade máxima (grau elevado), logo merecedora de intervenção urgente para a sua reabilitação. Neste 

contexto, o presente trabalho perspectiva a geração/recolha de informação e a disponibilização de 

ferramentas que podem auxiliar as futuras intervenções no complexo mineiro.  
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Figura 1.1 - Distribuição das minas abandonadas de acordo com o 

grau de perigosidade com a localização da Mina de São Domingos 

(adaptado de Santos Oliveira et al. (2002). 

1.2 Contexto territorial e geomineiro 

O local selecionado para o presente estudo, localiza-se no Baixo Alentejo, distrito de Beja, Portugal. O sítio 

refere-se ao Complexo mineiro de São Domingos, cuja exploração tem primórdios pré-romano/romano, tendo 

sido posteriormente retomada no século XIX e encerrada no século XX (1966), devido à exaustão do corpo do 

minério. A exploração a longo termo de sulfuretos maciços polimetálicos foi realizada para a extração de Cu, 

Ag e Au e posteriormente para Cu e S. 

A exploração em larga escala da mina de São Domingos gerou enormes escombreiras onde a oxidação de 

pirite e sulfuretos associados resultam na produção de AMD. A presença de minerais secundários nas 

escombreiras e nas superfícies de drenagem indica que estes materiais são reactivos e importantes para o 

ambiente no que diz respeito à solubilidade e potencial tóxico dos elementos que encerram na sua 

composição. A descarga final do lixiviado ácido com altos teores de metais proveniente de São Domingos 

atinge o rio Chança, principal efluente do rio Guadiana, potencialmente afetado por esta poluição. Neste 

contexto podem citar-se vários trabalhos incidentes sobre o complexo mineiro de São Domingos, com ênfase 

nas propriedades dos efluentes e o seu impacto sobre o meio ambiente (e.g., Pereira et al., 1993; Nunes et 

al., 1995; Quental et al., 2003; Álvarez-Valero et al., 2008; Pérez-López et al., 2010, Matos & Martins, 2006; 

2012; Abreu et al., 2004; Durães et al., 2008). 
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Atualmente estão a ser iniciadas as obras de recuperação ambiental da área mineira de São Domingos pela 

empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A. Adicionalmente, encontra-se em fase 

experimental um projeto piloto, financiado pela União Europeia para o tratamento das águas ácidas desta 

mina por biorremediação, com base na aplicação de bactérias sulfatorredutoras para a remoção de sulfato e 

metais (Martins et al., 2010; Ballester et al., 2017). 

Uma descrição mais completa da área de estudo, envolvendo os contextos geológico, climático, mineiro e 

ambiental apresenta-se posteriormente no capítulo três. 

1.3 Objetivos e oportunidade do trabalho 

Os objetivos principais deste trabalho focaram-se na inventariação, descrição e cartografia dos resíduos 

mineiros e seus acumulados distribuídos pelo complexo mineiro de São Domingos. A par disto, e enquadrado 

num projeto mais vasto focado na qualidade ambiental do complexo mineiro e potencial econômico dos 

resíduos (Gomes et al., 2016), pretendeu-se avaliar o estado e o respectivo impacte ambiental das 

infraestruturas mineiras, principalmente no que diz respeito à qualidade da água. Especificamente, objetiva-se 

o estudo das modificações hidroquímicas induzidas pela AMD gerada pelos resíduos presentes. Para 

concretizar estes objetivos gerais foram estabelecidos os seguintes propósitos: 

 Inventariação das acumulações de resíduos e descrição das suas propriedades físico-químicas; 

 Elaboração de um mapa à escala 1:25 000 da tipologia de resíduos presentes no complexo mineiro; 

 Avaliação do grau de reactividade e potencial contaminante dos resíduos; 

 Definição de um plano de monitorização de modo a representar a variação espacial/temporal da 

contaminação no meio hídrico induzida pela drenagem que emana das acumulações de resíduos 

mais contaminantes. 

Em síntese, o alvo central da tese é pois a cartografia dos resíduos gerados durante a exploração da Mina de 

São Domingos. A este foco está subordinada a intenção de identificar, caracterizar e conhecer o estado e 

distribuição atuais dos diversos tipos de resíduos gerados durante a extração e tratamento do minério. Esta 

distribuição por tipologias de resíduos pode contribuir para analisar e interpretar o papel dos lixiviados 

gerados em diferentes zonas, na degradação do meio aquático.  

Numa fase em que se propõe a implementação de medidas de reabilitação (www.edm.pt) para o complexo 

mineiro, entende-se que os objetivos deste trabalho se justificam plenamente. De fato, o inventário de 

resíduos, bem como a avaliação da sua reactividade e consequente caráter contaminante sobre o meio 

hídrico são atualmente de oportunidade estratégica. Considera-se que o mapa de tipologia de resíduos à 
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escala 1:25 000 constitui uma ferramenta essencial posta à disposição das entidades responsáveis, no 

sentido de auxiliar os trabalhos de intervenção neste complexo mineiro.  

1.4 Planificação da tese 

Esta tese é composta por seis capítulos, cujo conteúdo se sumaria a seguir.  

O presente capítulo fez uma introdução geral do tema da dissertação, enquadrando-a no âmbito de ambientes 

afetados por águas de drenagem ácida e apresentando brevemente o local de estudo e os objetivos do 

trabalho. Neste capítulo pretende-se justificar o tema e a oportunidade do trabalho realizado. 

O capítulo dois trata os aspectos referentes à origem e condicionantes do processo AMD, além das principais 

atividades geradoras de resíduos mineiros. Assume-se como o capítulo de suporte e fundamentação teórica 

do trabalho de tese. 

O terceiro capítulo aborda a descrição da área de estudo. Inicialmente apresenta-se a localização geográfica, 

seguida do enquadramento geológico e da descrição do clima e hidrologia. Finaliza-se este capítulo com uma 

descrição da atividade mineira histórica e aspectos ambientais relevantes, incluindo as atividades de 

recuperação ambiental que estão a ser executadas na área. 

O capítulo quatro descreve a metodologia utilizada nesta dissertação, especificando os levantamentos de 

campo conducentes à cartografia de resíduos, amostragem e caracterização analítica de resíduos e efluentes. 

O quinto capítulo apresenta e discute os resultados obtidos, analisando as características e distribuição dos 

resíduos, águas e efluentes. Embora seja apresentado em anexo por uma questão de visualização, deste 

capítulo faz parte integrante o mapa de tipologia de resíduos à escala 1:25.000. 

Finalmente, o capítulo seis apresenta as conclusões e considerações finais obtidas nesta dissertação. 
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2 DRENAGEM ÁCIDA E RESÍDUOS MINEIROS 

Este capítulo assume-se como de suporte e fundamentação teórica do tema de trabalho. Assim, tratam-se 

dois itens que justificam a oportunidade do tema de tese: por um lado os aspectos relacionados com a 

origem e comportamento das águas de drenagem ácida (AMD) e por outro lado, alguns conceitos críticos 

associados aos resíduos mineiros e suas acumulações. 

2.1 Origem e condicionantes do processo AMD 

Diversos aspectos dos depósitos de sulfuretos maciços fazem com que estes sejam especialmente sensíveis a 

intempéries e consequentemente à geração de águas com características específicas em termos de acidez, 

sulfato e elementos tóxicos (nomeadamente metais e arsênio). Estas águas, em contexto mineiro tomam a 

designação anglosaxônica “Acid Mine Drainage”, que se passará a referir pela sigla AMD, ou ainda pelo termo 

drenagem ácida. Este mesmo processo de geração de águas ácidas pode ocorrer noutros contextos, desde 

que em presença de sulfuretos. Neste caso, usa-se a designação “Acid Rock Drainage” (ARD).  

A mineração e outras formas de movimentações de terra aceleram grandemente a meteorização de sulfuretos 

reactivos pois criam condições que tendem a facilitar o movimento do ar e da água, expõem grandes volumes 

de material, aumentam a área superficial dos componentes reactivos e criam a oportunidade para 

colonização de microorganismos que catalisam os processos de oxidação na presença de acidez. 

Consequentemente, as possíveis alterações ambientais das atividades humanas podem ser significativamente 

mais visíveis do que aquelas resultantes de processos naturais (INAP, 2014). 

Na realidade, os dois conceitos (AMD e ARD) definem o mesmo processo, o qual se refere à oxidação de 

sulfuretos (principalmente pirite) expostos à meteorização, que produzem um lixiviado extremamente ácido 

com alto teor de sulfatos, metais e metaloides (Parker & Robertson, 1999; Younger et al., 2002; Grande et 

al., 2010; Valente & Leal Gomes, 2009a), responsável pela degradação, muitas vezes completa, dos 

ecossistemas.  

O processo AMD é um dos principais problemas ambientais, comum a todas as regiões mineiras onde ocorre 

exploração de metais e carvão, ou seja associado a jazigos portadores de sulfuretos. É pois um fenômeno 

com manifestações a nível global, do qual resulta a contaminação dos meios recetores (água, solo, 

sedimentos) e também a afetação da qualidade ecológica dos habitats.  

A drenagem ácida desenvolve-se fundamentalmente em escombreiras e barragens de rejeitados. É no entanto 

nas escombreiras, por motivos vários relacionados com a granulometria dos resíduos, porosidade do 

acumulado e disponibilidade de água e oxigênio, que se observam as características mais favoráveis para o 

desenvolvimento do processo.  
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A taxa de oxidação mineral e qualidade do lixiviado são dependentes de vários processos, incluindo o 

transporte de gás oxigênio, calor e água, reacções de acidificação/neutralização e atividade microbiana (Amos 

et al., 2015). Com efeito, a relação entre processos físicos e geoquímicos em escombreiras é forte (Figura 

2.1). Por exemplo, em alguns ambientes a geração de calor proveniente da oxidação de sulfuretos pode 

resultar no transporte convectivo de gás conduzido termicamente, que por sua vez, pode impulsionar o 

transporte de oxigênio que pode aumentar ainda mais as taxas de oxidação (Amos et al., 2015; Lefebvre et 

al., 2001b). Em outros ambientes, o transporte de gás conduzido externamente e mudanças de temperatura 

do vento ou do ambiente, podem ocasionar mudanças na temperatura das escombreiras, influenciando assim 

as taxas de oxidação dos sulfuretos (Amos et al., 2015; Amos et al., 2009a,b; Pham et al., 2012, 2013). 

 

Figura 2.1 - Processos físico-químicos em escombreiras. Adaptado de Amos et al. (2015). 

A taxa de processos específicos e sua extensão em escombreiras, o grau de correlação entre os processos e, 

em última instância, a qualidade da água drenada e taxas de carga de soluto, dependem das características 

físicas e geoquímicas da escombreira. As características mineralógicas que controlam a qualidade da 

drenagem mineira são predominantemente a quantidade de sulfuretos e de minerais neutralizadores. 

Atributos físicos incluem propriedades em escala nano e micrométrica, particularmente as superfícies 

minerais, e em escala macro, o tamanho e a forma da escombreira, distribuição dos tamanhos das partículas 

e condutividade térmica da rocha. Além disso, fatores climáticos como quantidade de precipitação e 

temperatura podem influenciar significativamente a geração de AMD (Amos et al., 2015; Valente et al., 

2016).   
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A caracterização de uma escombreira é fundamental para prever a extensão da geração de AMD e para 

aplicar estratégias efetivas para controlá-la. Entretanto elas podem ser heterogêneas em termos de conteúdo 

mineral e distribuição do tamanho do grão, o que dificulta e aumenta o custo de sua caracterização (Amos et 

al., 2015).  

No que se refere à mineralogia dos resíduos, a pirite e pirrotite são os sulfuretos mais comuns em processos 

de mineração, juntamente com outros sulfuretos como a arsenopirite, esfalerite ou calcopirite. Em casos onde 

a pirite e pirrotite estão ambos presentes, invariavelmente a oxidação da pirrotite precede a da pirite. 

Produtos de alteração incluindo enxofre nativo, marcasite e sulfatos de ferro são encontrados em bordas de 

alteração ou como capas em pirrotites inalteradas, enquanto oxihidróxidos de ferro são detectados na 

periferia e em bordas de alteração (Valente & Leal Gomes, 2004). A oxidação continua, resultando em 

depleção de pirrotite e marcasite secundária, bem como oxidação de pirite com oxihidróxidos de ferro como 

produtos de alteração primária. A formação de jarosite é indicadora de diminuição de pH, ao menos 

localmente (Valente & Leal Gomes, 2009a). Os estágios finais da oxidação são marcados por 

empobrecimento quase que completo de pirrotite, diminuição de pH e formação de goethite como principal 

oxihidróxido de ferro (Valente & Leal Gomes, 2004; Amos et al., 2015). 

O processo de oxidação de sulfuretos e formação de ARD/AMD, NMD (Neutral Mine Drainage), e SD (Saline 

Drainage) tem sido discutido por diversos autores (Stumm & Morgan, 1996; Nordstrom & Alpers, 1999a). 

Sabe-se que os sulfuretos são formados em depósitos minerais sob condições redutoras, na ausência de 

oxigênio. Logo, como explicado atrás, quando expostos à atmosfera ou a águas oxigenadas decorrentes de 

mineração, processamento mineral, escavações ou outro tipo de movimentação de terra, tornam-se instáveis 

e oxidam (INAP, 2014). A Figura 2.2 mostra um modelo descritivo clássico da oxidação da pirite (Stumm & 

Morgan, 1981), onde estão representadas reações esquemáticas desse processo.  

 

Figura 2.2 - Modelo de oxidação da pirite de Stumm & Morgan (1981). Adaptado de INAP (2014). 
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A reacção química que representa a oxidação da pirite requer três ingredientes básicos: pirite, oxigênio e 

água, cuja reacção geral está descrita na equação [1]. Essa reacção pode ocorrer de forma biótica ou abiótica 

e além da oxidação direta a pirite também pode dissolver e depois oxidar (reacção [1a] presente na Figura 

2.2). Na maioria das vezes o oxigênio presente na atmosfera age como um oxidante, contudo o oxigênio 

dissolvido em água também pode resultar na oxidação da pirite, mas devido à sua solubilidade em água ser 

limitada, este processo é menos proeminente. O ferro férrico aquoso também pode oxidar a pirite de acordo 

com [2] e essa reacção é consideravelmente mais rápida do que aquela com oxigênio, além do que gera 

substancialmente mais acidez por mol de pirite oxidada, porém é limitada à condições onde quantidades 

significativas de ferro férrico dissolvido ocorrem (por exemplo em condições ácidas) (Favas, 1999). Portanto, 

a oxidação da pirite é geralmente iniciada através da reacção [1], com pHs próximos do neutro ou superiores, 

seguida pela reacção [2] quando as condições do meio tornarem-se suficientemente ácidas (pH próximo a 

4,5 ou inferior). Uma terceira reacção é necessária para gerar e repor ferro férrico, através da oxidação de 

ferro ferroso pelo oxigênio [3] (INAP, 2014). 

FeS2 + 7/2O2 + H2O = Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ [1] 

FeS2+ 14Fe3+ + 8H2O = 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ [2] 

Fe2+ + ¼O2 + H+= Fe3+ + ½H2O [3] 

Um equívoco comum é considerar que o ferro férrico pode oxidar a pirite ilimitadamente na ausência de 

oxigênio, contudo como indicado na reacção [3], é necessário oxigênio para gerar ferro férrico a partir do ferro 

ferroso. Além disso, as bactérias que podem catalisar essa reacção (principalmente membros do gênero 

Acidithiobacillus) são aeróbicas, portanto é necessária alguma quantidade de oxigênio para que este processo 

seja eficaz, mesmo quando catalisado por bactérias, embora o requerimento de oxigênio seja menor do que 

para a oxidação abiótica (INAP, 2014). 

Um processo de importância ambiental relacionado com a oxidação da pirite refere-se ao destino do ferro 

ferroso gerado através da reacção [1]. O ferro ferroso pode ser removido da solução sob condições 

ligeiramente ácidas a alcalinas através da oxidação e posterior hidrólise e da formação de um hidróxido de 

ferro relativamente insolúvel, assumindo a composição nominal [Fe (OH)3]. Esta reacção pode ser resumida 

como [4]. Quando as reações [1] e [4] são combinadas, como é geralmente o caso quando as condições não 

são ácidas (ou seja, pH> 4,5), pode-se observar que a oxidação da pirite gera o dobro da acidez em relação à 

reacção [1], conforme demonstrado em [5] (INAP, 2014).  

Fe2+ + ¼O2 + 2½H2O = Fe(OH)3+ 2H+ [4] 

FeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O = Fe(OH)3 + 2SO4
2- + 4H+ [5] 
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A Tabela 2.1 apresenta um resumo dos principais fatores químicos e físicos que governam as taxas de 

oxidação de sulfuretos (INAP, 2014). 

Tabela 2.1 - Fatores químicos e físicos que governam as taxas de oxidação de sulfuretos 

Mineral sulfureto Meio Ambiente Oxidante 

Tipo de mineral pH Tipo de oxidante 

Área superficial Potencial de oxi-redução (redox) Oxigênio 

Encapsulamento Temperatura Ferro férrico 

Cristalinidade Fonte de água Disponibilidade de oxidantes 

Morfologia   

Assembleia   

As escombreiras, destino final dos resíduos de atividade extrativa, são pois o principal foco de impacte 

ambiental nas áreas mineiras abandonadas. No seu todo são tratadas como entidades geológicas sujeitas a 

evolução movida por processos de meteorização e erosão. Consideram-se dotadas de uma estrutura interna 

complexa, na qual os resíduos de atividade extrativa são a primitiva estruturante. Os resíduos constituem-se 

de associações mineralógicas, que sofrem transformações paragenéticas em ambiente supergênico. Estas 

transformações são desencadeadas por processos de interação mineral-água, mineral-atmosfera e mineral-

biosfera (Valente, 2004). 

2.2 Resíduos mineiros: principais atividades geradoras 

Desde sempre que a necessidade de produção de matérias-primas minerais torna inevitável a geração de 

resíduos, seja pelos processos extrativos, seja pela indústria mineira. O volume de resíduos gerado é variável, 

porém sempre elevado. Para além disso, a atividade mineira caracteriza-se por especificidades ao nível da 

natureza dos resíduos, frequentemente poluentes e reactivos, e também pela irreversibilidade de alguns dos 

impactes gerados (Grande, 2015; Valente, 2015). 

Com efeito, a presença de resíduos mineiros na Península Ibérica constitui um passivo ambiental, 

consequência de mais de 4500 anos de história mineira. Em consequência tem-se um intenso legado de 

minas abandonadas responsáveis pela degradação do meio ambiente. A drenagem ácida (AMD) é o eixo 

central do impacte ambiental provocado pela mineração, atuando como foco de degradação completa do 

meio hídrico. O problema de reduzir estes impactes tem escala global e permanece sem uma solução 

universal (Grande, 2015). 

O conceito de resíduo mineiro, conforme descrito por Valente (2015), engloba materiais que foram rejeitados 

ao longo de diferentes etapas dos processos mineiros, nomeadamente extração, tratamento e transformação 

de minérios, e que possuem diferentes graus de hidratação e diversas propriedades físicas e químicas. Sendo 
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assim, são considerados como resíduos substâncias que não apresentam valor econômico e por esse motivo 

são rejeitadas no decorrer do ciclo de vida de um projeto mineiro, incluindo os efluentes e a água de mina.  

O volume de resíduos gerados é determinado pelas etapas do processo mineiro, nomeadamente prospecção, 

preparação, extração, beneficiação mineral e abandono. É de se esperar por exemplo, que métodos de lavra a 

céu aberto produzam maior quantidade de resíduos e, por conseguinte, maiores áreas necessárias ao seu 

armazenamento (Valente, 2015). 

Conforme proposto por Lottermoser (2010), os resíduos podem ser classificados em função da sua 

proveniência em resíduos de extração, tratamento e processamento metalúrgico (Tabela 2.2). A Figura 2.3 

ilustra a relação entre as principais ações inerentes ao processo mineiro com a geração de resíduos e 

alocação ao respectivo destino final (Valente, 2015).  

Tabela 2.2 - Classificação de resíduos mineiros de acordo com a etapa de proveniência. 

Atividade Geradora Tipologia de Resíduo Propriedades Gerais Exemplos 

Extração Resíduos de extração 

Grandes volumes Solo e materiais de cobertura 

Granulometria grosseira a média Rochas e minérios pobres 

Composição heterogênea Água de mina 

Tratamento mineral Resíduos de tratamento 

Granulometria fina a média Estéreis finos 

Teores elevados de metais Lamas de flotação 

Efluentes ácidos Aditivos do processo 

Toxicidade elevada Efluentes do processo 

Metalurgia Resíduos de metalurgia 

Granulometria fina a média Escórias 

Acidez Estéreis 

Elevados teores de metais Efluentes lixiviados 
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Figura 2.3 - Operações geradoras de resíduos e estruturas de armazenamento final. Extraído de Valente (2015). 

Valente (2015) destaca que a instabilidade dos resíduos é maior sob determinadas condições de interação 

mineral-água, o que acarreta um aumento da contaminação do meio aquático, do solo e do ar, sendo os 

fatores climático, hidrológico e geológico (paragênese dos depósitos) os principais meios de controlo da 

magnitude dos fenômenos contaminantes.  

A seguir são descritos em maior detalhe esses fatores: 

 Fatores climáticos – as variáveis climáticas precipitação, umidade, temperatura, insolação, clima e 

evapotranspiração controlam o processo de interação mineral-água e, consequentemente, a 

magnitude do impacte ambiental que dele deriva (Valente & Leal Gomes, 2009a; Dold, 2014); 

 Fatores hidrológicos – o comportamento global de uma escombreira está fortemente subordinado 

às condições hidrológicas, pois apresenta variabilidade composicional e dimensional dos materiais 

acumulados os quais determinam que processos (infiltração, transporte e deposição de elementos 

poluentes) operem a diversas escalas, espaciais e temporais, cuja previsão é complexa (Sainz et al, 

2004; Valente, 2015); 
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 Fatores geológicos – a paragênese mineral é muito importante no que se refere ao processo 

contaminante, pois determina qual a reactividade e a cadeia de processos de interação mineral-água 

que se pode esperar do jazigo. Por esse motivo a modelação geológica é uma ferramenta essencial à 

previsão do impacte ambiental e inclui dois pontos principais: classificação de depósitos e modelação 

geoambiental de depósitos minerais (Kwong, 1994; Plumlee & Nash, 1995; Seal et al., 2000; Seal & 

Hammarstrom, 2003; Valente, 2015). 

Em contexto nacional, há legislação aplicável no âmbito da gestão de resíduos das explorações de depósitos 

minerais e massas minerais, conforme constante no Decreto-Lei nº 10/2010 de 4 de Fevereiro.  

De acordo com esse decreto a gestão deste tipo de resíduos tem um regime especial que transpõe a Diretiva 

2006/21/CE. Este diploma define como resíduos de atividade extrativa os materiais resultantes da 

prospecção, extração, tratamento e armazenamento de recursos minerais, bem como da exploração de 

pedreiras. Além disso, justifica a necessidade de especificidade desta atividade graças à exploração de minas 

e pedreiras, bem como atividades de tratamento/transformação dos produtos resultantes da exploração, 

serem responsáveis por originar grandes volumes de resíduos que, em caso de gestão inadequada, podem 

provocar situações de elevado risco ao ambiente, saúde pública e segurança das populações. O decreto 

aconselha ainda a adoção de medidas de gestão dos resíduos com objetivo de prevenir, valorizar e subsidiar, 

para uma deposição final em condições adequadas de segurança, estabilidade, integração no meio 

envolvente e de proteção da saúde pública e do ambiente.    

Neste contexto, Grande (2015) estabelece a relevância da valorização dos resíduos mineiros como forma 

mais adequada de gestão dos espaços abandonados. De acordo com este autor, a recuperação de elementos 

de interesse econômico presentes nos resíduos e a sua reintegração no ciclo produtivo traduz-se na 

eliminação do passivo ambiental, num contexto de economia circular. Esta valorização inclui substâncias de 

ciclos extrativos anteriores como o cobre e zinco, para além de outros elementos atualmente considerados 

estratégicos como o escândio, índio ou as terras raras. 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Localização geográfica 

A área de estudo localiza-se na antiga Mina de São Domingos, Baixo Alentejo, e abrange as freguesias de 

Santana de Cambas e Corte do Pinto, no concelho de Mértola, distrito de Beja, Portugal (Figura 3.1). 

Espeficicamente, a zona de trabalho abange um percurso de cerca de 10 km, entre a Povoação de São 

Domingos e a albufeira do Chança que constitui uma das principais reservas de água para abastecimento 

público na região, com utilização transfronteiriça. 

 

Figura 3.1 - Localização geográfica da Mina de São Domingos e representação esquemátca do sistema fluvial (Ribª de São 
Domingos-Albufeira de Chança). Legenda: A) Concelho de Mértola; B) Mértola; C) Corte de Pinto; D) Santana de Cambas. 

3.2 Enquadramento geológico 

A Faixa Piritosa Ibérica (FPI) compõe uma província metalogenética de classe mundial (e.g., Matos et al., 

2006a) sendo uma importante fonte de metais básicos e preciosos (Cd, Co, Cu, Fe, Zn, Pb, Sn, Ag, Au), 

demonstrada pela presença de mais de noventa jazigos de sulfuretos maciços polimetálicos (Matos et al., 

2006a; Matos & Martins, 2006; Matos et al., 2012). Entre eles está o jazigo de São Domingos, localizado em 

seu setor norte. A FPI está inserida na Zona Sul Portuguesa (ZSP) do maciço Hespérico (Figura 3.2). Possui 

250 km de comprimento e tem largura variável entre 30 e 60 km que se desenvolve a partir do Baixo Alentejo 

até à Andaluzia, região em Espanha (e.g., Matos & Martins, 2006; Matos et al., 2008). 

A FPI é constituída por rochas vulcânicas e sedimentares com idades que variam desde o Devônico até o 

Carbônico (Schermerhörn, 1971 in Álvarez-Valero et al., 2008) e que podem ser agrupadas em três unidades 
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lito-estratigráficas principais (Gaspar, 1995): grupo Filito-Quartzítico (PQ), Complexo Vulcano-Sedimentar 

(CVS) e grupo do Flysch, que quase sempre se sucedem em discordância aparente da base para o topo. 

Grupo Filito-Quartzítico - composto por uma sequência sedimentar predominante, constituída por filitos, 

quartzitos, quartzograuvaques e xistos com intercalações de lentes e nódulos de calcário na parte superior, de 

idade Givetiano-Fameniano Superior (Pereira et al., 2008; Matos et al., 2012); 

Complexo Vulcano-Sedimentar - composto essencialmente por vulcânicas ácidas (riólitos), xistos argilosos 

e rochas vulcânicas básicas (basaltos, doleritos), intercaladas numa sequência vulcanoclástica, incluindo 

alguns horizontes com ardósias roxas e jaspe (e.g., Álvarez-Valero, 2008). Estão associados a essa unidade 

os jazigos vulcanogênicos de sulfuretos maciços e de manganês (e.g., Gaspar, 1995; Matos et al., 2006b), 

encontrando-se as litologias desta formação afetadas por alteração hidrotermal relacionada com o processo 

de formação do minério, representada pela presença de clorite, sílica e sericite (e.g., Matos et al., 2006b). 

Idade Fameniano Superior-Viseano Superior (Oliveira e Matos, 2004 in Matos et al., 2006b). 

Grupo do Flysch - consiste numa sequência de sedimentos turbidíticos compostos por grauvaques, siltitos, 

xistos e conglomerados de idade Viseano Superior-Bashkiriano/Moscoviano (Vieira, 2015). 

 

O depósito de São Domingos era constituído por um corpo sub-vertical de sulfuretos maciços com forma 

lenticular, direção aproximada leste-oeste, possança variável entre 45 e 70 m e extensão aproximada de 540 

m (e.g., Matos et al., 2006b). Esse jazigo situa-se sobre formações do Complexo Vulcânico-Sedimentar (CVS) 

e algumas dessas são atravessadas por uma rede de veios (stockwork), com espessura centimétrica e 

presença de pirite com matriz silicosa (e.g., Matos, 2004; Oliveira e Matos, 2004; Matos et al., 2006b). Os 

referidos veios ligam-se ao minério maciço, o que evidencia a zonalidade do seu conteúdo metalífero, 

caracterizado pelo enriquecimento em zinco a sul e oeste e em cobre a norte (Webb, 1958 in Matos et al., 

2006a; Matos & Martins, 2006). Segundo Matos et al. (2006a, 2006b), o jazigo foi afetado por tectônica 

compressiva, assinalada pela existência de cavalgamentos de direção NW-SE e WNW-ESE e desligamentos de 

orientação N-S a NE-SW.  

Na paragênese principal destacam-se: pirite, calcopirite, esfarelite, arsenopirite, galena e sulfossais. Os teores 

médios identificados foram: 1% de chumbo, 1,25% de cobre, 2-3% de zinco e 45-48% de enxofre, perfazendo 

uma reserva de aproximadamente 25 Mt (Carvalho, 1971 in Matos & Martins, 2006).  

Matos & Martins (2006) e Matos et al. (2006a), descrevem a ocorrência de uma paleo-meteorização do jazigo 

que originou uma capa de alteração (chapéu-de-ferro ou gossan) e o desenvolvimento de uma rede de 

fraturas preenchidas por óxidos de ferro. 
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Figura 3.2 - Localização da Mina de São Domingos no enquadramento da Zona Sul Portuguesa (ZSP). Adaptado de Vieira (2015). 

3.3 Clima e hidrologia 

O clima e a hidrologia são dois parâmetros críticos na evolução dos resíduos mineiros. Os valores médios de 

precipitação e temperatura, assim como a sua distribuição ao longo do ano, exercem influência determinante 

sobre o processo AMD. Santisteban (2015) postula claramente o efeito das condições climáticas, 

principalmente a precipitação, sobre a detonação do processo. Igualmente refere incrementos de acidez nos 

períodos de verão, associados ao aumento da cinética de oxidação da pirite provocada pelo valor mais 

elevado de temperatura. A própria insolação controla o comportamento mineralógico das paragêneses 

secundárias relacionadas com os fenômenos de interação mineral-água em AMD (Valente, 2015). 

De igual forma, a disponililidade de água e a configuração da rede hidrográfica controlam o desenvolvimento 

do processo AMD, inclusivamente a sua dispersão e eventuais fenômenos de atenuação natural da 

contaminação. 

A seguir serão apresentados dados de precipitação obtidos pela estação meteorológica Minas de São 

Domingos (27M/02U), localizada no concelho de Mértola, freguesia de Santana de Cambas (latitude (ºN): 

37.665412, longitude (ºW): -7.501323, altitude: 137m), referente a um período de 30 anos: 1936/37 – 

1966/67. A Figura 3.3 apresenta um gráfico que correlaciona os valores mínimos, médios e máximos 

mensais desse período, enquanto a Figura 3.4 ilustra o panorama da precipitação anual em cada um dos 

anos hidrológicos. No período analisado, a precipitação média mensal variou entre 1,1 mm e 85,9 mm em 

julho e janeiro, respectivamente. O período mais úmido ocorre de outubro a abril, com valores de precipitação 
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média mensal superiores à média anual, enquanto de maio a setembro verifica-se o período mais seco, com 

média mensal inferior à média anual. 

 

 
Figura 3.3 - Gráfico de valores mínimos, médios e máximos mensais entre os anos hidrológicos 1936/37 – 1966/67. 

 
 

 
Figura 3.4 - Gráfico da precipitação anual para um período de 30 anos hidrológicos (1936/37 – 1966/67). 

 
Relativamente à temperatura, apresentam-se dados mensais e anuais correspondentes ao período de 1941 a 

1991, obtidos da estação meteorológica, já extinta, Minas de São Domingos 27M02 (M 55,7 km, P -222,1 

km, Z 168 m – ETRS89), conforme apresentado na Tabela 3.1 e Figura 3.5. No período em análise, a 

temperatura média do ar variou entre 10,4 ºC em janeiro e 25,7 ºC em julho, com o período mais quente a 

ocorrer de maio a outubro, com valores de temperatura média mensal superiores à média anual, enquanto de 

novembro a abril se verifica o período mais frio, com média mensal inferior à média anual (APA, 2012g). A 
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temperatura mínima média mensal do ar variou entre 5,6 ºC em janeiro e 17,6 ºC em julho, enquanto a 

máxima média mensal variou entre 15,1 ºC e 33,8 ºC, em janeiro e agosto, respectivamente. A amplitude 

térmica detectada variou entre 9,3 ºC em dezembro e 16,4 ºC em agosto (APA, 2012g).  

Tabela 3.1 - Dados de temperatura da estação meteorológica de Minas de São Domingos (27M02) 

 
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Média 
Anual 

T (ºC) máxima do ar 24,1 18,8 15,7 15,1 16,3 19,0 21,5 25,2 30,0 33,7 33,8 30,6 23,7 

Amplitude Térmica 11,1 9,7 9,3 9,5 9,9 10,9 11,6 13,1 14,9 16,1 16,4 14,2 12,2 

T (ºC) mínima do ar 13,0 9,1 6,4 5,6 6,4 8,1 9,9 12,1 15,1 17,6 17,4 16,4 11,4 

T (ºC) média do ar 18,6 14,0 11,1 10,4 11,4 13,6 15,7 18,7 22,6 25,7 25,6 23,5 17,6 
Fonte: APA (2012g). 
 

 
Figura 3.5 – Variação da temperatura mínima, média, máxima e amplitude térmica mensal para a estação Minas de São Domingos 

(27M02). 

 
A insolação, ou seja, número de horas de sol descoberto acima do horizonte, detectada na estação Minas de 

São Domingos (27M02), para o mesmo período, atingiu valor mínimo de 146 horas em dezembro e máximo 

de 366 horas em julho. Anualmente a insolação atingiu valor médio de 2.800 horas, a Figura 3.6 ilustra 

esses dados (APA, 2012g). 

De acordo com a classificação de Köppen, que tem por base valores mensais e anuais da temperatura do ar 

média diária e da precipitação, nomeadamente, temperatura do mês mais quente e do mês mais frio, bem 

como a precipitação do mês mais seco e do mais chuvoso, a área de estudo classifica-se como Csa, ou seja, 

trata-se de um clima temperado (mesotérmico) com inverno chuvoso e verão seco (Cs), sendo do tipo (a) com 

verão quente (APA, 2012g; Garrido et al., 2014). 
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No que respeita à hidrologia, a Mina de São Domingos insere-se na Região Hidrográfica do Guadiana, uma 

região internacional com uma área total em território português de 11.611 km2, que integra a bacia 

hidrográfica do rio Guadiana e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas 

subterrâneas e águas costeiras adjacentes (Figura 3.7) (APA, 2016).  

 

 
Figura 3.6 - Insolação média mensal para a estação Minas de São Domingos (27M02). 

A área total da bacia do Guadiana é de 66 999,83 km2, dos quais 11.534,13 km2 (17,22%) se situam em 

Portugal e 55.464,87 km2 (82,78%) em Espanha, estabelecendo-se entre as cinco maiores bacias da 

Península Ibérica (APA, 2016). 

O rio Guadiana desenvolve-se a partir das lagoas de Ruidera em Espanha, a 868 m de altitude, e perfaz mais 

de 800 km até sua foz no oceano Atlântico, junto a Vila Real de Santo António. O seu desenvolvimento em 

Portugal chega a 260 km, dos quais 110 km delimitam a fronteira, é o principal coletor dos cursos de água 

da vertente NE da Serra do Caldeirão, bem como do Alentejo Oriental e do território espanhol contíguo (APA, 

2016). 

A rede hidrográfica pode ser classificada como muito densa, com vertentes dos cursos de água com formas 

retilínea ou complexa (convexa/côncava ou retilínea/convexa) e vales encaixados. Inseridas na bacia do rio 

Guadiana há nove sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água afluentes aos rios 

Alcarrache, Caia, Guadiana, Ardila, Chança, Cobres, Murtega, Xévora e Degebe (APA, 2016). 

A drenagem da área mineira de São Domingos encaminha-se para a Ribeira de São Domingos, onde percorre 

vários quilômetros até atingir a ribeira do Mosteirão, um afluente do rio Chança, onde se localiza a barragem 

do Chança (Baptista, 2000). 
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Figura 3.7 - Delimitação geográfica da bacia hidrográfica do Rio Guadiana. Adaptado de APA (2015). 

3.4 Atividade mineira histórica e situação ambiental 

A exploração do jazigo de São Domingos tem primórdios pré-romano/romano, tendo sido posteriormente 

retomada no século XIX e encerrada no século XX (1966), devido à exaustão do corpo do minério. A 

exploração a longo termo de sulfuretos maciços polimetálicos foi realizada para a extração de Cu, Ag e Au e 

posteriormente para Cu e S. A produção de minério foi estimada em mais de 25 Mt, enquanto que as 

escórias e escombreiras resultantes estão calculadas em alguns milhões de toneladas (Quental, 2003). 

Apresenta-se neste ponto uma breve síntese do tipo de atividade que caracterizou cada um dos períodos. 

Período Romano 

As antigas atividades de mineração datadas desse período estavam majoritariamente confinadas ao minério 

oxidado, sendo reconhecidas pequenas galerias para exploração de ouro (Webb, 1958; Baptista, 2000). A 

partir dos volumes de antigas pilhas de resíduos e das respectivas fases de composição química, vários 
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autores estimaram o volume explorado em São Domingos em mais de 150.000 m3 de minério (Gaspar, 

1998). 

Exploração no século XIX 

Em 1858 foi concedida a Ernest Déligny, Luis Decazes e Eugenio Leclere (Nicolau Biava) uma concessão de 

exploração temporária da Mina de São Domingos e uma licença permanente foi outorgada em 1859 à 

empresa inglesa Mason & Barry Ltda (Gaspar, 1998; Baptista, 2000). O plano de lavra teve início em 1859, 

contudo a mineração subterrânea e de superfície começou em 1863.  

Devido às flutuações nos valores de cobre, a empresa optou por enviar para a Inglaterra somente o minério 

mais rico, que após ustulação, para o fabrico de ácido sulfúrico, recuperava o cobre nas cinzas. Este 

processo de ustulação ocorreu inicialmente em fornos fechados, um método experimental complexo cujo 

objetivo era evitar problemas ambientais relacionados com a produção de gases ricos em SO2, e elementos 

tóxicos. Desta forma evitava-se também o pagamento de recompensas a proprietários de terras poluídas, 

como tinha ocorrido em Rio Tinto (no setor espanhol da Faixa Piritosa Ibérica – FPI), cuja poluição provocou 

efeitos desastrosos à fauna e flora (Gaspar, 1998). 

Os produtos de uma primeira ustulação eram crivados e separados, obtendo-se os nódulos mais ricos, os 

quais eram submetidos a um processo de fusão para obtenção do chamado “regulus”. Em tanques de 

cementação efetuava-se a lixiviação de produtos mais pobres, porém em 1868 abandonou-se esse processo 

devido a altos custos e dificuldades técnicas. Com a queda do cobre e consequente diminuição da exportação 

para a Inglaterra, em 1875 optou-se por lixiviar o minério em estado bruto, sendo o cobre obtido através de 

cementação natural, processo que possibilitava uma recuperação mais eficiente do que aquela obtida por 

lixiviação de minérios previamente ustulados. O método utilizado, descrito por Cabral et al. (1889), resume-se 

a seguir: 

 Separação do minério bruto em quatro pilhas: teor de Cu >2%, teor de Cu <2%, finos e estéril; 

 Trituração do minério de maior teor e grosseiro em grãos com o tamanho de um punho (estação de 

moagem da Moitinha); 

 Acumulação do minério com teor de Cu <2% e finos em pilhas (tipes) com canais internos feitos de 

minério mais grosseiro com o objetivo de facilitar a circulação de ar e chaminés de grés para a 

introdução de termômetros destinados a controlar a temperatura do processo (extremamente 

exotérmico);  

 Lixiviação dos tipes por rega com água cujo intuito era controlar a temperatura e assim evitar a 

combustão espontânea do minério, além da formação excessiva de ácido sulfúrico que, dando lugar a 

maior quantidade de sulfatos de ferro, iria empobrecer o cemento e aumentar o consumo de ferro. 
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Após três a sete anos de lixiviação os teores de Cu das pilhas ficavam entre 0,4 – 0,7%, sendo exportados 

para a obtenção de enxofre, enquanto os licores (águas mãe da lixiviação) atingiam em média 14% de Cu e 

eram conduzidos até os repousadores (para decantação de partículas) e posteriormente lançados nos 

tanques de cementação. O cemento atingia teores de Cu de 60%, enquanto as “cáscaras” que se formavam 

em contato com as barras de ferro chegavam a 80%. Após este processo, o minério lixiviado era vendido para 

a produção de enxofre (Custódio, 1996a). Entre 1870 e 1887 foram extraídos 4 Mt de minério, destes, 

334.575 t foram transportadas para o local de tratamento em Achada do Gamo (3 km a sul da corta mineira) 

e foram exportadas 378.320 t de minério lavado e 85.046 t de cemento de cobre (Gaspar, 1998). O minério 

era expedido por ferrovia até o porto mineiro do Pomarão onde era descarregado em barcos que o 

transportavam até o Reino Unido (Custódio, 1996a). Os minérios exportados passavam por tratamentos 

pirometalúrgicos para extração de cobre, ferro e chumbo (Custódio, 1966a in Vieira, 2015) e 

hidrometalúrgicos para obtenção de ouro e prata (Gaspar, 1998).  

Exploração no século XX 

Segundo Gaspar (1998), durante o período de 1913 a 1932, a Mina de São Domingos produziu cerca de 3,5 

Mt de minério e entre 1923 a 1932 foram produzidos 3.616 t de cemento de cobre com teor médio de 

72,83% em Cu. Em 1935 deu-se início à construção de uma unidade industrial na Achada do Gamo e em 

1943 uma segunda foi construída (Achada do Gamo II), ambas destinadas à produção de enxofre pelo 

processo de Orkla a partir de minérios pobres em cobre (Guita, 2011 in Vieira, 2015). Entre os anos de 1959 

e 1966, últimos anos de exploração, de acordo com o mesmo autor teriam sido produzidos apenas 769.800 t 

de minério.  

Durante o período final de laboração, 1965, também foi realizada lixiviação in situ, ou seja, setores da mina já 

explorados eram inundados com água ácida que posteriormente era bombeada para a superfície e 

apresentava-se rica em cobre que a posteriori era precipitado nos tanques de cementação (Custódio, 1996a, 

1996b; Alves, 1998; Guita, 2011 in Vieira, 2015). 

Em 1966 verificou-se o encerramento da mina devido ao esgotamento do minério. Estima-se que durante 

todo o período de atividade tenham sido extraídas cerca de 25 Mt de minério (Matos et al., 2006b; Mateus et 

al., 2011) e produzidas aproximadamente 24.000 t de cementos de cobre (Costa e Goinhas, 1988 in Gaspar, 

1995).  

O encerramento da mina deixou um extenso passivo ambiental, estimado em aproximadamente 25 Mm3, 

demonstrado pela presença de um grande conjunto de resíduos provenientes da extração e processamento 

do minério (Mateus et al., 2011 in Vieira, 2015), além de amplas áreas afetadas pelas águas de drenagem 

ácida (AMD) (Álvarez-Valero et al., 2008; Matos & Martins, 2006 in Vieira, 2015). 
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Atualmente, a paisagem em São Domingos é exemplo das profundas alterações produzidas pela sua 

exploração e processamento industrial por mais de 100 anos (Baptista, 2000). Por outro lado, a corta, a 

aldeia de São Domingos e todas as infraestruturas abandonadas do complexo mineiro constituem um 

importante testemunho para a arqueologia industrial (Alves, 1998 in Vieira, 2015), encontrando-se algumas 

delas classificadas como Conjunto de Interesse Público (portaria n.º414/2013, DR, 2ª série, n.º 120 de 

Junho de 2013). 

Em resultado do enorme volume de minério explorado e processado em São Domingos, e consequentemente 

da evolução dos respectivos resíduos, as manifestações associadas à AMD foram significativas e 

permanecem atualmente. Os efeitos, de natureza complexa, são atualmente visíveis na Ribeira de São 

Domingos, principalmente em sua margem esquerda, onde foram construídos canais de distribuição de 

águas ácidas para evaporação, e em zonas onde há açudes. A dispersão dos materiais mineiros e seus 

poluentes associados foi facilitada pelo desenvolvimento de várias estruturas mineiras para exploração, 

processamento e transporte do minério, desde a área de exploração até o Porto do Pomarão (Rio Guadiana). 

Devido ao elevado teor de enxofre de alguns destes materiais, quando lixiviados pelas águas de precipitação 

escoadas superficialmente, estas apresentam um elevado potencial de geração de águas ácidas, o que 

constitui a origem atual de AMD e consequentemente facilita a dissolução e dispersão de elementos 

poluentes que possam conter (e.g., Quental, 2003).  

A respeito da contaminação da água, solo e inclusivamente dos efeitos sobre a vegetação, podem citar-se 

diversos trabalhos com foco neste complexo mineiro (Rosado et al., 2008; Álvarez-Valero et al., 2009; Garrido 

et al., 2014; Abreu et al., 2004; Quental et al., 2013; Freitas et al., 2004; Durães et al, 2008; Gomes et al., 

2017; Cordeiro et al., 2017; Santos et al., 2017). 

A área total do complexo mineiro destinado à extração e processamento do minério cobre um total de cerca 

de 3 Mm2 (Matos et al., 2012; Álvarez-Valero et al., 2008). Por sua vez, a área afetada por AMD proveniente 

das estruturas mineiras inicia-se na zona do jazigo e estende-se aproximadamente por 11 km ao longo da 

ribeira de São Domingos (Matos et al., 2012).  

Pela sua relevância para o processo extrativo, mas também ambiental, destacam-se as seguintes 

infraestruturas do complexo: fornos de ustulação; estação de moagem do minério e campos de lixiviação 

(Moitinha); tanques de cementação e fábricas de enxofre (Achada do Gamo); conjunto de açudes para a 

acumulação de águas ácidas (a jusante da corta) e águas limpas (a montante da corta); porto de Pomarão 

(Rio Guadiana) e linha férrea que ligava a corta mineira ao porto (18 km de extensão), conforme ilustrado na 

Figura 3.8 (Vieira, 2015). As fotografias da Figura 3.9 ilustram alguns destes aspectos mais paradigmáticos 

do complexo mineiro. 



Caracterização Ambiental do Complexo Mineiro de São Domingos 
Cartografia de infraestruturas e impacte sobre o meio hídrico 

 

25 
 

Na sequência do trabalho de inventariação e hierarquização das minas abandonadas em Portugal (Santos 

Oliveira et al., 2002), a empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. é atualmente responsável 

pela implementação de um projeto de reabilitação ambiental do complexo mineiro. As respectivas obras estão 

atualmente em curso. Genericamente, a intervenção prevista foca-se na antiga rede de canais artificiais 

existente. O objetivo da primeira fase do projeto é o aproveitamento desta rede de canais destinada ao 

escoamento de águas pluviais e de escorrência, visando o desvio do leito contaminado da Ribeira de São 

Domingos para jusante do Açude da Portela de São Bento (www.edm.pt). 

Adicionalmente, encontra-se em fase experimental um projeto-piloto, financiado pela União europeia para o 

tratamento das águas ácidas por biorremediação (Ballester et al., 2017). Consiste no tratamento biológico 

com bactérias sulforredutoras que foi desenvolvido à escala laboratorial pelo CCMAR (Teixeira Correia, 2017, 

www.lidadornoticias.pt). O objetivo é a remoção de metais e sulfatos para concentrações compatíveis com a 

qualidade da água para rega. 

 

 

Figura 3.8 - Localização das principais estruturas do complexo mineiro de São Domingos. Legenda: a) Povoação de Corte de Pinto; 
b) Povoação de Santana de Cambas; c) Mértola; 1) Aldeia da Mina de São Domingos; 2) Corta; 3) Oficinas e estação ferroviária; 4) 

Moitinha; 5) Achada do Gamo; 6) Linha ferroviária; 7) Aldeia e porto fluvial do Pomarão. Adaptado de Vieira (2015). 
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Figura 3.9 - Ilustração de pontos paradigmáticos do complexo mineiro. (a) corta mineira; (b) edificações da zona industrial da 
Moitinha; (c) e (d) zona industrial da Achada do Gamo onde se observam edificações, lagoa ácida, acumulações de resíduos e 
coberturas superficiais de eflorescências salinas; (e) Ribeira de São Domingos com sua coloração ocre típica; (f) barragem com 

distintos tipos de escombreiras no entorno. 
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4 METODOLOGIA 

Uma das fases mais importantes deste trabalho foi a planificação das atividades de campo e laboratoriais, 

considerando-se a complexidade do sistema analisado. Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

sobre a área de estudo, nomeadamente no que diz respeito à paragênese explorada, tipos de processamento 

do minério, características climáticas, condições hidrológicas, entre outros aspectos. Em paralelo estudaram-

se técnicas de colheita de amostras de água, efluentes e resíduos, bem como as metodologias mais 

adequadas para o seu posterior tratamento analítico. 

4.1 Cartografia de resíduos 

A cartografia dos resíduos gerados durante a exploração da Mina de São Domingos tem como objetivo 

identificar, caracterizar e conhecer o estado e distribuição atuais dos diversos tipos de resíduos gerados 

durante a extração e tratamento do minério. Esta distribuição por tipologias de resíduos pode contribuir para 

analisar e interpretar o papel dos lixiviados gerados em diferentes zonas para a degradação do meio aquático. 

Especificamente elaborou-se um mapa de resíduos com escala 1:25.000. 

A identificação e caracterização dos resíduos (escombreiras e aterros) em campo foi concomitante à 

cartografia. A atividade de levantamento em campo foi realizada com recurso a um GPS Garmin GPSMAP 

76CSx, tendo como base de suporte topográfico a carta militar, folha 559-Santana de Cambas (1:25000) e 

fotografias aéreas da zona de trabalho. Em escritório utilizou-se o programa QGIS 2.12 para a produção do 

mapa final.  

4.2 Amostragem 

Relativamente ao programa de amostragem, isto é, os tipos de amostras e respectivos locais de colheita, 

foram considerados os seguintes aspectos: 

 Os locais de amostragem de água foram selecionados levando em consideração as diferentes 

condições ambientais da mina de São Domingos, portanto, cada local é representativo de aspectos 

tais como o uso da água, localização ao longo da ribeira, natureza de açude ou de corrente, entre 

outros; 

 Os locais de colheita de resíduos foram selecionados como forma de auxílio ao processo de 

cartografia; procurou-se sobretudo avaliar o grau de reactividade dos materiais, e nalguns casos as 

suas propriedades dominantes. Pontualmente efetuaram-se colheitas de materiais de neoformação, 

especificamente eflorescências salinas, potencialmente indicadoras do grau de reactividade dos 

materiais. 
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4.2.1 Localização dos pontos de amostragem 

As amostras de água foram coletadas com uma periodicidade mensal, entre outubro de 2016 e julho de 

2017, em doze pontos, conforme descrição a seguir: 

 PAT 1 – localizado na albufeira designada de Tapada Grande; ponto representativo de água que não 

sofreu interferência dos processos mineiros (montante); 

 PAT 2 – localizado na corta mineira; corresponde à água colhida na porção superficial; 

 PAT 3 a PAT 8 – pontos diretamente influenciados por AMD proveniente das infraestruturas do 

complexo mineiro; situam-se em lagoas ou correspondem a água corrente na ribeira de São 

Domingos; 

 PAT 9 – localizado numa lagoa de água ácida; 

 PAT 10 – localizado imediatamente a montante da confluência com o Rio Chança; 

 PAT 11 – localizado na pluma de dispersão de AMD no rio Chança, portanto trata-se de um ponto 

móvel, função das condições hidrológicas ao longo do período de amostragem; 

 PAT 12 – localizado na albufeira do Chança. 

A Figura 4.1 apresenta a localização de cada um dos pontos de amostragem. 
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Figura 4.1 - Localização dos pontos de amostragem PAT 1 a PAT 12. 

4.2.2 Colheita de amostras 

A determinação de procedimentos de amostragem, tanto quanto possível reprodutíveis, é uma condição 

fundamental no caso de efluentes ácidos de matriz complexa, que possuem sólidos em suspensão e espécies 

químicas instáveis (Valente, 2004). A padronização dos procedimentos é muito importante na monitorização 

deste tipo de sistemas. Em vista disso, foram estabelecidas as seguintes condições: 

 Colheita de todas as amostras no período de 24 horas; 

 Recolha da porção superficial do escoamento; 

 Quantidade de amostra coletada fixada em 0,5 L; 
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 Colheita feita em recipiente de polietileno de alta densidade (frascos Kartel), preparados de acordo 

com a norma ASTM 5245 (ASTM, 1992); 

 Além dos 0,5 L coletados em frascos Kartel, fez-se recolha de 50 mL de amostra filtrada em campo 

utilizando-se seringa e disco filtrante em PET com membrana PES (poliestersulfona) 0,45 μm; 

 Acidificação das amostras filtradas com HNO3, 65 % suprapur Merck, para atingir um pH < 2 e assim 

preservá-las para posterior análise de metais (Standard Methods 3010B); 

 Após a colheita as amostras são transportadas para o laboratório, refrigeradas e protegidas da luz 

solar. 

Durante a colheita das amostras tomaram-se medidas como a utilização de luvas e lavagem dos frascos com 

água a colher ou com água ultra-pura no caso das amostras filtradas (Standard Methods, 1060A), de maneira 

a evitar contaminações e consequentemente alterações nos resultados das análises.  

Quanto aos resíduos e outros materiais geológicos, tais como eflorescências salinas, estes foram colhidos 

com material em aço inox ou plástico (pás, espátulas e pinças) e armazenados em sacos de plástico.  

Os resultados obtidos para as amostras filtradas em campo e analisadas para metais não serão apresentados 

nessa dissertação pois compõem um outro trabalho que está a ser executado na área. 

4.2.3 Medições in situ 

Em cada um dos pontos de amostragem foram realizadas medições de alguns parâmetros expeditos: pH, 

condutividade elétrica (CE), potencial redox (Eh), oxigênio dissolvido (DO), sólidos dissolvidos totais (TDS) e 

temperatura.  

As medições foram efetuadas utilizando-se o equipamento multiparamétrico da marca Orion, modelo Star 5, 

após calibração realizada em laboratório com as respectivas soluções padrão no dia anterior a cada uma das 

campanhas. A correlação entre parâmetros analisados, elétrodo/sonda e os métodos de referência podem 

ser visualizados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Métodos e elétrodos/sondas utilizados na medição de parâmetros expeditos. 

Parâmetros Métodos de referência Elétrodo/Sonda 

pH Standard Methods 4500H+ B 
pH/ATC elétrodo Triode ref. 91-07W 

Temperatura (ºC) Standard Methods 2550 B 

Condutividade Elétrica (CE) Standard Methods 2510 B 
Sonda DuraProbe ref. 013010 

Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) Standard Methods 2510 B 

Potencial de Redox (Eh) Standard Methods 2580 B Elétrodo de Pt Ag/AgCl, ref. 96.78 

Oxigênio Dissolvido (DO) Standard Methods 4500 G Sonda ORION mod. 08310MD 
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4.3 Caracterização analítica  

4.3.1 Análise de águas e efluentes 

O processo de tratamento das amostras foi realizado no Laboratório de Águas da Universidade do Minho. O 

método laboratorial utilizado para a determinação de acidez total e alcalinidade foi o volumétrico, conforme 

Standard Methods 2310B e 2320B, respectivamente, enquanto para a turbidimetria utilizou-se o Standard 

Methods 4500E.  

A determinação laboratorial da acidez, comparativamente à informação revelada pela medição in situ de pH é 

mais eficaz quanto à caracterização das águas de drenagem ácida. Esse método indica a quantidade de base 

necessária para neutralizar a solução. A acidez ocasiona o elevado potencial de solubilização, que se traduz 

na presença, em solução, de elementos metálicos e metaloides que integravam a estrutura cristalina dos 

minerais da paragênese instável. Como é sabido, o potencial químico gerador de impacte ambiental, 

associado às AMD, é, em grande parte determinado pelo seu conteúdo metálico, sendo assim esse método 

reflete a contribuição dos metais hidrolizáveis (principalmente do ferro, alumínio e manganésio) para a 

geração de acidez e sulfato (Valente, 2004). 

A aplicação do método de turbidimetria consiste na precipitação do ião sulfato (SO4
2-) em meio acético, com 

cloreto de bário, formando cristais de sulfato de bário de tamanho uniforme. A absorvância de luz da 

suspensão de sulfato de bário é medida pelo turbidimetro e a concentração do ião sulfato é determinada por 

comparação das leituras de uma curva padrão. 

4.3.2 Análise de resíduos 

Para a caracterização dos resíduos, especificamente dos aterros mapeados, foram obtidos os valores de pH e 

CE da pasta a partir de uma suspensão de 1:2,5, conforme procedimento descrito por Black (1965), para um 

total de 17 amostras.  

Em setores da mina onde se detectou maior evidência de contaminação foram coletadas amostras do resíduo 

para caracterização mineralógica, através da difração de raios-X (método pó, radiação Cu-Kα, difractômetro 

marca Philips X’pert Pro-MPD), para 3 amostras e análise da composição química por ICP-MS, para 10 

amostras.  

Para a análise química, as amostras foram previamente crivadas (fração < 2 mm), pulverizadas com recurso 

a um moinho de ágata e sujeitas a digestão em aqua regia. As análises foram realizadas no laboratório 

Actlabs, Canadá.    
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados do trabalho realizado, focando-se essencialmente nos seguintes 

aspectos: em primeiro lugar faz-se a caracterização dos resíduos mineiros, incluindo a cartografia das 

acumulações distribuídas ao longo do complexo mineiro; segue-se depois a apresentação das propriedades 

de águas e efluentes, obtidas no período decorrido entre outubro de 2016 e julho de 2017; por fim faz-se 

uma análise geral do impacte que as diversas tipologias de resíduos exercem sobre o meio hídrico. A 

estrutura do capítulo contempla a discussão dos resultados à medida que estes vão sendo apresentados.  

5.1 Caracterização e distribuição de resíduos 

Este subcapítulo pretende consistir numa nota explicativa da carta de resíduos que é parte integrante desta 

tese e que se apresenta no Anexo I.  

As acumulações de resíduos mineiros sólidos presentes no complexo mineiro de São Domingos foram 

classificadas no presente trabalho em duas categorias: escombreiras e aterros. As escombreiras foram 

consideradas como pilhas de diferentes tipos de materiais derivados das atividades de extração e industriais, 

enquanto os aterros representam acumulados de materiais que sofreram deslocação dada a sua utilidade 

para algum tipo de aplicação, por exemplo construção de acessos ou da via férrea. Assim, a localização atual 

resulta de algum tipo de utilização que entretanto foi dada ao resíduo e não da sua proveniência original.  

Os resíduos de extração são compostos por materiais provenientes da exploração da capa de alteração do 

jazigo (gossan), dos processos de desmonte do minério em diferentes ciclos mineiros e da criação de 

acessos. Incluem principalmente fragmentos da rocha encaixante da mineralização (maioritariamente 

vulcanitos ácidos e xistos). Já os resíduos industriais são resultantes das operações de processamento 

mineralúrgico e metalúrgico do minério (escórias antigas e modernas, resíduos de lixiviação, cinzas de 

fundição, minério britado e abundantes óxidos de ferro). 

O mapa destes resíduos, com escala 1:25.000, gerado conforme procedimentos especificados no capítulo 

quatro, é apresentado, conforme supramencionado, no Anexo I, juntamente com duas secções verticais de 

distribuição dos resíduos e uma coluna que correlaciona a tipologia dos materiais com um índice de 

reactividade. 

A Figura 5.1 corresponde à legenda da carta, descrevendo assim a tipologia de resíduos representados no 

mapa. Nesta legenda individualizam-se três grupos: águas de drenagem ácida (AMD), escombreiras E1 – E23 

(diferentes tipos de materiais) e aterros A1 – A17 (diferentes tipos de materiais). 
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O primeiro grupo engloba estruturas mineiras onde há acumulação de águas de drenagem ácida, como é o 

caso da corta e das albufeiras/lagoas ácidas. Inclui ainda locais previamente existentes e que foram afetados 

pela contaminação ácida, como é o caso do canal de drenagem Ribeira de São Domingos e das áreas de 

inundação, também afetadas por AMD. 

As escombreiras (representadas por “Ex”, sendo x um número compreendido entre 1 e 23) e os aterros 

(“Ax”, sendo x um número compreendido entre 1 e 17) têm em comum uma elevada variabilidade dos 

materiais que comportam, nomeadamente quanto à composição e granulometria. Estes dois tipos de 

acumulações foram descritos de acordo com atributos, como por exemplo área ocupada em superfície, 

tamanho das partículas, cor e litologias principais. Consideraram-se também aspectos relacionados ora com a 

estabilidade física do acumulado, ora com o seu comportamento geoquímico (pH da pasta, CE da pasta), ora 

com o estado de revegetação. A Tabela 5.1 à Tabela 5.3 constituem um inventário das escombreiras e a 

Tabela 5.4 à Tabela 5.6 referem-se aos aterros. Especificamente a caracterização dos aterros também incluiu 

a sua natureza reactiva, a qual é potencialmente responsável pela geração de AMD. Para isso, critérios como 

o pH da pasta e indícios de fenômenos de salinização (nomeadamente através da presença de eflorescências 

sulfatadas) foram utilizados como indicadores de seu caráter contaminante: (C) contaminante ou (NC) não 

contaminante.  

Em síntese, com base nas propriedades observadas e/ou obtidas através dos levantamentos de campo e 

mediante caracterização analítica, os resíduos foram divididos em sete grupos principais, que por vezes foram 

subdivididos, conforme apresentado na Figura 5.1. As particularidades de cada um desses grupos estão 

descritas a seguir. A leitura desta descrição faz-se em consonância com a consulta da carta apresentada no 

Anexo I e com a Figura 4.1 que apresenta a localização de pontos de amostragem. 
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Figura 5.1 - Legenda da tipologia dos resíduos 
utilizada no mapa da Mina de São Domingos 
(Anexo I). 
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Gossan e materiais associados 

De maneira geral estes materiais são provenientes da exploração da capa de alteração supergênica 

do minério quando da sua exposição à superfície. Na área de estudo foram classificados três 

subgrupos desse material de acordo com o predomínio de determinadas tipologias: 

 Gossan 

Foram designadas incluídas nesta classificação as escombreiras E1 e E7, ambas localizadas 

próximas da corta, porções norte e sudoeste, respectivamente. No que diz respeito à 

natureza do material, este apresenta predomínio de fragmentos de gossan com 

granulometria fina à média, coloração predominantemente vermelha além da presença de 

fragmentos de escórias. Estes materiais compreendem uma área total de aproximadamente 

4,37 ha. 

 Material altamente oxidado 

O aterro A3 foi individualizado nessa classificação por ser composto por material altamente 

oxidado de granulometria heterogênea e coloração fortemente avermelhada. Localiza-se a 

sudoeste da corta. Este aterro possui área aproximada de 1,37 ha. 

 Xistos e gossan 

Dentro desse grupo estão os aterros A7 e A15, dispostos a leste da Tapada Grande e a 

sudoeste do ponto de amostragem PAT 9, respectivamente. Os aterros com esta 

classificação são compostos por fragmentos heterométricos de xistos e gossan com 

colorações predominantes amarela e vermelha. Estes aterros recobrem uma área 

aproximada de 8,12 ha. 

Xistos 

Genericamente o material deste grupo é composto por xistos de coloração amarela, castanho e cinza 

que correspondem ao encaixante da mineralização e que apresentam diferentes graus de alteração 

meteórica. Devido à natureza do material, a reactividade química deste tipo de escombreira/aterro é 

geralmente baixa, porém quando há mistura destes xistos com sulfuretos este cenário altera-se e 

pode tornar-se contaminante. Foram classificados 3 subgrupos desse material conforme será descrito 

a seguir: 

 Xistos “s.l” 

Os xistos sensu lato são caracterizados por fragmentos heterométricos de granulometria 

média à grosseira e coloração predominantemente amarela (E12 – a nordeste do ponto de 

amostragem PAT 4 -  e E13 – a noroeste da igreja). Os aterros desta classe não apresentam 
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indícios de reactividade (A12, A13 – margem direita da ribeira de São Domingos - e A16 – a 

sudeste do ponto de amostragem PAT 9). Os xistos podem ainda apresentar coloração 

castanha, por vezes cinza escuro (E20 – a sul da Tapada Grande). Esta classe ocupa uma 

área aproximada de 30,55 ha. 

 Xistos e blocos mineralizados 

Individualiza-se nesta classificação o aterro A9, localizado a noroeste do ponto de 

amostragem PAT 4, composto predominantemente por fragmentos centimétricos amarelados 

de natureza xistenta. Esporadicamente ocorrem grandes blocos mineralizados que 

apresentam indícios de oxidação e salinização incipientes. Este aterro ocupa uma área 

aproximada de 3,49 ha. 

 Xistos e acumulações de sedimentos finos a muito finos 

O aterro A5, localizado a sudoeste da corta, é o único desta classificação e destaca-se por 

apresentar fragmentos de xisto amarelados juntamente com material mineralizado e 

acumulações de sedimentos finos a muito finos de coloração bege em sua porção oeste. A 

área ocupada por este aterro é de aproximadamente 3,31 ha.  

Vulcanitos e materiais associados 

Os materiais aqui agrupados são essencialmente constituídos por rochas vulcânicas ácidas com 

vários graus de meteorização, em alguns casos argilizados, com granulometria heterométrica em 

associação com outros tipos de materiais, como xistos, escórias, material oxidado e jaspe, conforme 

descrição a seguir: 

 Vulcanitos e xistos 

Essa classe é constituída por uma mistura de rochas vulcânicas ácidas e xistos argilosos de 

cor cinza claro e castanho claro de granulometria fina à grosseira, que correspondem às 

rochas encaixantes da mineralização. Fazem parte dessa classificação as escombreiras E2, 

E4, E5 (entorno da corta), E21 (a sudeste da Tapada Grande) e os aterros A4, A8 (entorno da 

corta) e A17 (a nordeste do ponto de amostragem PAT 3), que em conjunto perfazem uma 

área aproximada de 17,45 ha. 

 Vulcanitos, xistos e escórias antigas 

A escombreira E3, localizada a nordeste da corta, com área aproximada de 2,02 ha, 

apresenta, além dos materiais descritos na classe anterior, fragmentos centimétricos de 

escórias antigas (romanas) de coloração preta e granulometria grosseira. 



Caracterização Ambiental do Complexo Mineiro de São Domingos 
Cartografia de infraestruturas e impacte sobre o meio hídrico 

 

38 
 

 Vulcanitos, xistos e material oxidado 

As escombreiras E17 e E23 inserem-se nesta classe pois, além de vulcanitos e xistos 

apresentam também fragmentos de material oxidado, jaspe e zonas com acumulações de 

materiais finos de natureza sulfuretada. Observam-se indícios de salinização. A área total 

ocupada por estas escombreiras atinge aproximadamente 7,43 ha. A escombreira E17 

localiza-se próxima da estação de moagem da Moitinha, enquanto E23 está próxima da área 

industrial da Achada do Gamo. 

 Vulcanitos, xistos e jaspe 

O aterro A14, localizado a leste do ponto de amostragem PAT 7, na área industrial da Achada 

do Gamo, é composicionalmente heterogêneo (vulcanitos, xistos e jaspe), apresenta 

fragmentos de rochas amareladas a avermelhadas com alguns indícios de oxidação, porém 

são raras as evidências de salinização. A área aproximada deste aterro é de 11,23 ha.  

Sedimentos finos a muito finos (por vezes lixiviado) 

A escombreira E6 (a leste da corta) e aterro A2 (a sul da corta) são compostos essencialmente por 

sedimentos finos a muito finos de coloração clara provenientes da lixiviação de materiais xistentos do 

entorno. Já os sedimentos finos, também claros, que compõem o aterro A6 (a oeste do ponto de 

amostragem PAT 4), provêm da lixiviação dos aterros contaminantes dispostos em seu entorno, o que 

lhe confere um caráter contaminante evidenciado por fenômenos de corrosão e ocorrência de 

neoformações mineralógicas supergênicas. A área total ocupada por este grupo chega a 

aproximadamente 4,15 ha. 

Minério lavado 

O minério lavado caracteriza-se por sua granulometria fina, coloração cinza e alto teor de sulfuretos, o 

que lhe confere um elevado potencial de contaminação. Consequentemente, são abundantes os 

hidroxisulfatos e sulfatos secundários, nomeadamente copiapite, jarosite, rozenite e gesso. Este tipo 

de acumulado foi encontrado nas escombreiras E8, E10 (entorno da corta), E18 (área industrial da 

Achada do Gamo) e no aterro A11 (a nordeste do ponto de amostragem PAT 5). No total perfazem 

uma área de aproximadamente 2,73 ha. 

Minério lavado e outros materiais 

Esta classificação engloba a escombreira E15, situada próxima da estação de moagem da Moitinha, 

com área aproximada de 5,93 ha. Além da presença de minério lavado, cujas características foram 

descritas no grupo anterior, destaca-se que neste há vários fragmentos grosseiros de vulcanito, xisto, 

jaspe e material oxidado (óxidos/hidróxidos de ferro e rochas com impregnações de jarosite).  
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Resíduos industriais 

Os resíduos deste grupo são essencialmente constituídos por materiais que foram submetidos ao 

processo industrial, conforme descrição a seguir: 

 Resíduos da cementação 

A escombreira E9, localizada a sudoeste da corta e com área aproximada de 7,48 ha é a 

representante deste subgrupo. Os resíduos da cementação são caracterizados por sua 

granulometria fina a média e coloração predominantemente avermelhada. Foram 

identificados materiais ricos em sulfuretos e minerais secundários, nomeadamente copiapite 

e jarosite.  

 Escórias modernas e/ou antigas 

Esse subgrupo é composto por seis escombreiras, nomeadamente E11 (a oeste da corta), 

E14 (a norte do ponto de amostragem PAT 6), E16 (entre os pontos de amostragem PAT 6 e 

PAT 7), E19 (a sudeste do ponto de amostragem PAT 7) e E22 (a leste da corta), que 

totalizam uma área aproximada de 10,80 ha. Estas escombreiras são compostas por 

escórias de coloração preta, aspecto vítreo e granulometria que varia de fina (modernas) a 

grosseira (antigas). Apesar das escórias comuns terem geralmente caráter inerte, em 

algumas porções (zonas mais expostas), foram identificados indícios de salinização e 

crustificação.  

 Estéreis, escórias, antigos precipitados, redissolução e óxidos de Fe 

Fazem parte desse subgrupo dois aterros, A1 (entorno do ponto de amostragem PAT 3) e 

A10 (a sul do ponto de amostragem PAT 3), cuja área ocupada atinge cerca de 24,69 ha. 

Estes aterros caracterizam-se por uma composição muito heterogênea: estéreis de mina, 

restos de fundição, restos de antigos precipitados, porções com efeitos de redissolução, 

fragmentos de jaspe, óxidos de ferro, precipitados recentes, além de acumulações dispersas 

de escórias antigas em A10. Em geral, apresentam colorações predominantemente 

amarela/cinza. Tal como a composição, a granulometria é heterogênea, variando de fina a 

grosseira.  

A Figura 5.2 representa a distribuição de áreas ocupadas por resíduos, evidenciando a diversidade de 

tipologias presente na totalidade de área em torno dos 145 ha. Nas escombreiras, a maior percentagem 

corresponde a materiais de tipo Xistos “s.l”, com 30% da área de escombreiras (70 ha). Por sua vez, nos 

aterros a maior fatia é ocupada por Estéreis, escórias, antigos precipitados, redissolução e óxidos de Fe, 

alcançando 33% da área de aterros (71 ha).  
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Considerando a localização deste complexo no âmbito global de toda a FPI, embora se trata de um dos 

maiores complexos mineiros da província metalogenética, a área ocupada por resíduos é consideravelmente 

menor do que a de outras minas de grande dimensão do setor espanhol da FPI. Por exemplo, Tharsis e 

Riotinto, duas minas emblemáticas da FPI, situadas nas bacias hidrográficas do rio Odiel e Tinto, têm uma 

área de escombreiras de 372 ha e 1.176 ha, repectivamente (Pérez-Ostalé, 2014). Ou seja, em São 

Domingos, a área afetada por acumulações de resíduos (145 ha) equivale apenas a 40% e 12%, destas duas 

minas espanholas. Apesar desta diferença considerável, é em São Domingos que se encontra uma das 

maiores áreas de acumulação de resíduos mineiros em todo o território nacional. 

Conforme referido anteriormente, foram feitas duas secções verticais de distribuição dos resíduos (Figura 

5.3). Uma delas (AB), localiza-se na porção norte e outra, (CD), na porção central da área de estudo, 

passando pela zona da Achada do Gamo. Para efeitos de representação esquemática, uma vez que não se 

conhece as espessuras dos empilhamentos, estas foram inferidas. A secção AB passa pelos pontos de 

amostragem de água PAT 2 e PAT 3, respectivamente corta e lagoa ácida, pelo que também se apresentam 

as médias de pH e condutividade elétrica para cada um desses pontos.  

 

Figura 5.2 – Distribuição, por escombreiras e aterros, de 
tipologias de resíduos na área global do complexo mineiro e 
por escombreiras e aterros. T1: Gossan; T2: Material 
altamente oxidado; T3: Xistos e gossan; T4: Xistos “s.l”; T5: 
Xistos e blocos mineralizados; T6: Xistos e acumulações de 
sedimentos finos a muito finos; T7: Vulcanitos e xistos; T8: 
Vulcanitos, xistos e escórias antigas; T9: Vulcanitos, xistos e 
material oxidado; T10: Vulcanitos, xistos e jaspe; T11: 
Sedimentos finos a muito finos (por vezes lixiviado); T12: 
Minério lavado; T13: Minério lavado e outros materiais; T14: 
Resíduos da cementação; T15: Escórias modernas e/ou 
antigas; T16: Estéreis, escórias, antigos precipitados, 
redissolução e óxidos de Fe. 
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Tabela 5.1 - Descrições das escombreiras identificadas no mapa de Resíduos (Anexo I) 

Escombreira Localização 
Área  
(ha) 

Sentido 
da 

drenagem 
Propriedades dos resíduos/acumulado  Observações 

E1 A N da corta 1,87 
Corta e 
Norte 

Granulometria média a fina, coloração negra/avermelhada, composta por escórias de fundição e 
material gossanizado. Superfície horizontalizada, escombreira muito antiga e parcialmente 

revegetada. 

O cemitério inglês está inserido nessa 
escombreira, bem como uma 

propriedade particular.  

E2 A NW da corta 0,86 Corta 
Granulometria heterométrica, coloração clara/amarelada, composta por vulcanitos e xistos muito 

compactados. 
Trata-se de uma escombreira muito 

antiga já sobreposta por casas. 

E3 A NE da corta 2,02 Corta 
Grupo de pequenas escombreiras com granulometria e composição heterogêneas (xistos, 

vulcanitos), há escórias antigas mescladas com material em processo de pedogênese e materiais 
usados para construção. Escombreira muito antiga e totalmente revegetada. 

  

E4 A E da corta 0,51 Corta Granulometria heterométrica, coloração amarelo/branca, composta por vulcanitos e xistos.   

E5 A SE da corta 6,36 
Corta e Rio 

a sul da 
corta 

Grupo de escombreiras sobrepostas de distintas épocas, compostas por material heterogêneo 
(xistos, vulcanitos), granulometria fina a grosseira, coloração amarelo/branca/avermelhada, 

parcialmente revegetada.  

Está separada de E4 por um vale com 
aproximadamente 80 m, também há um 
canal perimetral cuja possível finalidade 
era a de evitar entrada de água na corta.  

E6 A E da corta 0,08 Corta 
Granulometria fina (provavelmente muito fina), coloração bege. Não é possível uma caracterização 

mais detalhada por impossibilidade de acesso. 
Trata-se do acúmulo de material lixiviado 
das escombreiras presentes no entorno. 

E7 A S da corta 2,5 Corta 
Granulometria fina a média, coloração avermelhada, composta basicamente por gossan, 

revegetada. 
  

E8 A W da corta 0,41 
Rio a sul da 

corta 
Granulometria fina a muito fina, materiais ricos em sulfuretos e grande presença de óxidos e 
sulfatos secundários de cores verde e ocre alaranjado (copiapite e jarosite, respectivamente). 

  

E9 A SW da corta 7,48 
Corta e rio 
a sul da 

corta 

Granulometria fina a média, coloração predominantemente avermelhada e composição maioritária 
de resíduos da cementação (~80%). No limite SW dessa escombreira ocorrem materiais ricos em 
sulfuretos e minerais secundários resultantes da sua alteração, predominantemente copiapite e 

alguma jarosite. 

  

E10 A NW da corta 0,49 Corta Granulometria fina, coloração cinza clara, composta predominantemente por pirite lavada.   

E11 A W da corta 2,1 Corta Granulometria fina, coloração negra, composta por escórias modernas. 
Material proveniente da calcinação da 

pirite, também definido como cinzas de 
tostação de pirite.  

E12 A N de PAT4 3,1 PAT 4 
Predominam fragmentos de natureza xistenta, com granulometria média a grosseira e coloração 

amarelada.  
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Tabela 5.2 - Descrições das escombreiras identificadas no mapa de Resíduos (Anexo I) (continuação) 

Escombreira Localização 
Área 
(ha) 

Sentido 
da 

drenagem 
Propriedades dos resíduos/acumulado  Observações 

E13 
A NW da 

igreja 
1,5 Lagoa 

Granulometria média a grosseira, coloração amarelada, composta por xistos e parcialmente revegetada 
(plantação de oliveiras). 

Há uma plantação de oliveiras sobre a 
escombreira. 

E14 A N de PAT 6 2,11 
Ribeira de 

SD 

Granulometria média a grosseira, coloração negra, composta basicamente por escórias antigas. 
Apresenta indícios de reactividade associados à presença de sais de sulfato de Fe e crustificações nas 

porções mais expostas, à SW. 
  

E15 A E de PAT 6 5,93 
Ribeira de 

SD 

Abundam acumulações de sulfuretos lixiviados com os respectivos produtos de alteração, 
nomeadamente copiapite; em algumas porções da escombreira estes sulfuretos formam crustificações 

duras a martelo que agregam materiais com distinta coloração e granulometria (quartzo e material 
xistento). Ocorrem também noutras porções da escombreira fragmentos grosseiros de vulcanitos e 

material oxidado (óxidos/hidróxidos de Fe e rochas com impregnações de jarosite). Também ocorrem 
fragmentos grosseiros de jaspe e xisto. 

  

E16 
Entre PAT 6 e 

PAT 7 
6,28 

Ribeira de 
SD 

Escórias com variedade granulométrica de areia a seixo, coloração negra e com diferentes graus de 
tostação. Há porções com indícios de reactividade (gesso e outros sais de ferro) provavelmente porque o 

processo não foi completo, portanto restaram sulfuretos capazes de originar sulfatos. As escórias 
comuns têm caráter inerte, vítreo, porém em algumas porções (zonas mais expostas), há indícios de 

salinização e crustificação, processo identificado também em E14. 

  

E17 A E de PAT 6 6,31 
Ribeira de 

SD 

Composição heterogênea com fragmentos de material oxidado, vulcanitos, material xistento, jaspe e em 
zonas de depressão há acumulação de material fino de natureza sulfuretada. Identificada uma lagoa 
circundada por esta escombreira cujas margens e base da escombreira apresentam acumulações de 

jarosite e indícios de salinização. 

Tanque de lixiviação. 

E18 A E de PAT 7 1,55 
PAT 7 e 

Ribeira de 
SD 

Mistura de minério lavado, cinzas de pirite com abundante copiapite (esta última pode alcançar 
coberturas com espessuras de até 10 cm). Por vezes as pilhas de minério se distinguem em campo pelo 

tipo de salinização que se desenvolve em sua superfície, em alguns casos predominam sais de cor 
branca, provavelmente gesso e sulfato de ferro (anglesite) e noutros as verdes (copiapite).  

  

E19 
A SE de PAT 

7 
0,07 PAT 7  Escórias antigas, granulometria média a grosseira, coloração negra.   

E20 A S de PAT 1 16,89 
Ribeira de 

SD 
Xistos acastanhados, por vezes cinza escuro, com granulometria média a grosseira. Esta escombreira 

apresenta-se predominantemente revegetada. 
  

E21 
A SE de PAT 

1 
1,42 PAT 3 

Vulcanitos e xistos argilosos com granulometria variável de média a grosseira e cores cinza claro e 
castanho claro. 

  

Nota: SD: São Domingos. 
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Tabela 5.3 - Descrições das escombreiras identificadas no mapa de Resíduos (Anexo I) (continuação) 

Escombreira Localização 
Área 
(ha) 

Sentido 
da 

drenagem 
Propriedades dos resíduos/acumulado  Observações 

E22 A E da corta 0,24 Corta Escórias antigas, granulometria média a grosseira, coloração negra.   

E23 
A NE de PAT 

7 
1,12 

Ribeira de 
SD 

Características semelhantes a E17: composição heterogênea, com fragmentos de material 
oxidado, vulcanitos, material xistento, jaspe e em zonas de depressão há acumulação de material 

fino rico em sulfuretos. 
Tanque de lixiviação. 

Nota: SD: São Domingos. 

 

Tabela 5.4 - Descrições dos aterros identificados no mapa de resíduos (Anexo I). 

Aterro Localização 
Área 
(ha) 

Sentido 
da 

drenagem 

C ou 
NC 

pH da 
pasta 

CE da 
pasta 

Propriedades dos resíduos/acumulado Observações 

A1 
Entorno de 

PAT 3 
14,6 

Corta e 
PAT 3 

C 
2,59 - 
3,07 

6,92 - 
7,21 

mS/cm 

Granulometria heterogênea, fina a grosseira, coloração amarelada/cinza, 
composto por materiais de diversas procedências: estéreis de mina, restos 

de fundição, restos de antigos precipitados, fragmentos com efeitos de 
redissolução e alguns óxidos de ferro. Trata-se de um aterro contaminante, 
confirmado pela abundância de eflorescências salinas de sulfatos de Al/Fe 

e Mg/Cu (principalmente na base do aterro), bem como de biofilmes 
espessos com grande quantidade de algas acidófilas filamentosas, 

provavelmente da família Zygnematacae (Mougeotia e Zygnema). Há 
grande abundância de jarosite disposta de modo a recobrir os fragmentos 

de rocha. Também foram identificados fragmentos de jaspe. 

  

A2 
Drenagem a S 

da corta 
2,15 

Rio a sul da 
corta 

NC > 5 - 
Materiais de granulometria fina a muito fina, coloração cinza claro, 

provenientes da lixiviação de materiais xistentos do entorno.  

A E desse aterro há uma pequena 
albufeira com água limpa e nas 
suas proximidades existe muita 

vegetação herbácea. 

A3 

A N da 
drenagem 

localizada a S 
da corta 

1,37 
Rio a sul da 

corta 
C 3,27 

10,97 
mS/cm 

Granulometria muito heterogênea, coloração muito avermelhada, 
predomínio de material altamente oxidado. Apresenta características 

semelhantes ao material oxidado de E9. 

Pode tratar-se de resíduos 
provenientes de cementação 

artificial, transportados 
possivelmente para a construção 

de um caminho. 
Nota: C: contaminante; NC: não contaminante.  
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Tabela 5.5 - Descrições dos aterros identificados no mapa de resíduos (Anexo I) (continuação) 

Aterro Localização 
Área 
(ha) 

Sentido 
da 

drenagem 

C ou 
NC 

pH da 
pasta 

CE da 
pasta 

Propriedades dos resíduos/acumulado  Observações 

A4 A W da corta 3,42 
Corta e 
PAT 3 

NC > 5 - 
Material heterogêneo (xistos e vulcanitos), não calcinado, apresenta 

altíssimo grau de revegetação. 
  

A5 
A SW da 

corta 
3,31 

Rio a sul da 
corta 

C 
2,71 - 
2,86 

2,05 - 
2,32 

mS/cm 

A porção leste desse aterro é composta por fragmentos de xisto amarelados e 
material mineralizado, enquanto na porção oeste verifica-se a formação de uma 

depressão onde ocorre acumulação de sedimentos finos a muito finos, 
coloração bege, provenientes de transporte.   

Identificada uma pequena corta, a 
E desse aterro, com indícios de 

exploração de manganês.  

A6 A W de PAT 4 1,92 PAT 4 C 2,51 
7,70 

mS/cm 

Aterro composto pela acumulação de sedimento fino e claro, proveniente da 
lixiviação dos aterros ao redor, nomeadamente A1, A9 e A10 (alguns com 

sulfuretos). Caráter contaminante evidenciado não só pelo pH da pasta dos 
resíduos mais finos, mas também pela observação de fenômenos de corrosão 

e presença de neoformações supergênicas, nomeadamente jarosite/sulfatos de 
Fe. 

  

A7 A E de PAT 1 7,71 
Corta e 
PAT 3 

NC > 5 - 
Fragmentos heterométricos de xistos e gossan com colorações 

amarela/vermelha, parcialmente revegetado. 
  

A8 
A NW da 

corta 
2,71 

Tapada 
Pequena e 

corta 
NC > 5 - Fragmentos de vulcanitos e xistos com granulometria variável.   

A9  
A NW de PAT 

4 
3,49 

PAT 3 e 
PAT 4 

C 3,35 
297 

µS/cm 

Aterro composto predominantemente por fragmentos centimétricos amarelados 
de natureza xistenta, esporadicamente ocorrem grandes blocos mineralizados 

que apresentam indícios de oxidação e salinização incipientes. 
  

A10 A S de PAT 3 10,09 
PAT 5 e 

Ribeira de 
SD 

C 
3,05 - 
3,31 

595 - 
1525 

µS/cm 

Características semelhantes ao A1: granulometria heterogênea, fina a 
grosseira, coloração amarelada/cinza, composto por materiais de diversas 

procedências, tais como estéreis de mina, restos de fundição, restos de antigos 
precipitados, fragmentos com efeitos de redissolução e óxidos de ferro. 

Também foram identificados precipitados recentes (por exemplo sulfato de Mg 
hexahydrite); ocorrem acumulações dispersas de escórias antigas e maior 

proporção de rochas com óxidos de ferro e xistos do que em A1.  

  

A11 
A NE de PAT 

5 
0,28 

PAT 5 e 
Ribeira de 

SD 
C 2,14 

12.050 
µS/cm 

Pirite lavada, granulometria fina, coloração cinza. Ocorre recobrindo os 
escombros depositados abaixo (pequena porção a norte do A10). 

  

A12 A N de PAT 6 1,76 
Ribeira de 

SD 
NC > 5 - 

Material xistento, granulometria média, coloração amarelo pálido, não reactivo, 
sem vegetação. 

  

Nota: SD: São Domingos; C: contaminante; NC: não contaminante. 
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Tabela 5.6 - Descrições dos aterros identificados no mapa de resíduos (Anexo I) (continuação) 

Aterro Localização 
Área 
(ha) 

Sentido 
da 

drenagem 

C ou 
NC 

pH 
da 

pasta 

CE da 
pasta 

Propriedades dos resíduos/acumulado  Observações 

A13 
A NW de PAT 

7 
6,58 

Ribeira de 
SD 

NC > 5 - 
Características semelhantes ao A12, material xistento, 
granulometria média, coloração amarelo pálido, não 

reactivo, sem vegetação. 
  

A14 A E de PAT 7 11,23 
PAT 7 e 

Ribeira de 
SD 

NC > 5 - 

Áreas desnudadas afetadas por antigos processos de 
tratamento mineralúrgico (conhecidas na área mineira de 
Riotinto, em Espanha, como “telleiras”). Heterogêneo em 
granulometria e composição; revegetação incipiente onde 

há água, fragmentos de rochas amareladas a 
avermelhadas com alguns indícios de oxidação - 
pequenas porções de rochas com óxido de Fe. 

Fragmentos de jaspe, xisto e vulcanito. Raramente há 
indícios de oxidação e salinização. Juncos e herbáceas do 

gênero Agrostis.  

  

A15 
A SW de PAT 

9 
0,41 

Ribeira de 
SD 

C 3,64 
52,6 

mS/cm 

Material heterogêneo composto predominantemente por 
fragmentos xistentos e de gossan com granulometria 

heterométrica.  

Aterro utilizado como uma barreira que circunda todo o 
monte natural. O material que constitui esse aterro 

deverá ser proveniente daquele utilizado na construção 
da estrada próxima. A água drenada por esse aterro 

atinge uma linha de água, que posteriormente desagua 
no rio contaminado, onde se verifica a presença de sais 
brancos brilhantes (sulfato de Mg - hexahydrite), essa 

linha de água não apresenta indícios de acidez.  

A16 
A SE do PAT 

9 
0,72 

Ribeira de 
SD 

NC > 5 - 
Fragmentos xistentos, heterométricos, coloração amarelo 

pálido, não reactivo. 
  

A17 
A NE de PAT 

3 
2,17 PAT 3 NC > 5 - 

Fragmentos heterométricos de vulcanitos e xistos, não 
reactivo e com coloração predominantemente 

amarela/acastanhado. 
  

Nota: SD: São Domingos; C: contaminante; NC: não contaminante. 
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Figura 5.3 - Secções verticais de distribuição de resíduos AB e CD. 
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Tal como se referiu anteriormente, a carta de resíduos (Anexo I) apresenta também uma coluna que 

correlaciona cada um dos subgrupos de materiais com um índice de reactividade (Figura 5.4). Este índice foi 

gerado com base no pH da pasta dos materiais analisados, contemplando as seguintes quatro gamas:  

 Muito reactivo (pH da pasta < 3,0); 

 Reactivo (pH da pasta 3,0 - 3,5); 

 Pouco reactivo (pH da pasta 3,5 - 5,0); 

 Não reactivo (pH da pasta > 5,0). 

 

Figura 5.4 - Coluna de reactividade dos resíduos 

Com base neste índice, analisado conjuntamente com outros indicadores de reactividade, tais como a 

presença de eflorescências salinas, é possível identificar os aterros e as escombreiras mais reactivos e por 

consequência com maior potencial contaminante. Nas Figura 5.5 a Figura 5.13 apresentam-se fotografias 
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que ilustram o aspecto destes materiais, correspondentes essencialmente ao setor norte (em torno da corta) 

e à zona industral da Achadado Gamo. 

 
Figura 5.5 - Vista geral da escombreira E17 com destaque 

para as acumulações de jarosite (cor ocre laranja) e indícios 
de salinização nas margens da lagoa (eflorescências brancas). 

 
Figura 5.6 - Vista geral do aterro A6 composto pela 

acumulação de sedimento fino e claro, proveniente da 
lixiviação dos aterros ao redor (A1, A9 e A10). 

 
Figura 5.7 - Vista geral do aterro A11 composto predominantemente por minério lavado. De notar a coloração cinza típica com 

cobertura de sais. 

  
Figura 5.8 - Pormenor das escórias antigas que compõem a escombreira E14 (a), com destaque para indícios de reactividade 

associados à presença de sais de sulfato de Fe e crustificações nas porções mais expostas (b). 

a b 
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Figura 5.9 - Vista geral da escombreira E10 (a) e (b), com destaque para a porção com material oxidado, composto 

essencialmente por jarosite (c) e salinização superficial com eflorescênias verdes globulares do sulfato de ferro copiapite (d). 

  
Figura 5.10 - Vista geral da escombreira E16 (a) e zonas com indícios de salinização nos locais onde ocorreu remobilização (b). 

a b 

c d 

a b 
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Figura 5.11 - Vista geral da escombreira E18 (a), (b) e (c), com destaque para estruturas resultantes da erosão sob a forma de 

chaminés-de-fada (d) e forte salinização com associações complexas de sulfato, nas quais predominam a copiapite (verde 
amarelada), a melanterite (azul) e a anglesite (branca diretamente sobre o minério ao fundo) (e) e (f). 

  

a b 

c d 

e f 
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Figura 5.12 - Vista geral da escombreira E15 (a) e (b), com destaque para a heterogeneidade da composição: sulfuretos 

lixiviados e alterados (presença de copiapite), fragmentos grosseiros de vulcanito, material oxidado, jaspe e xisto, em (c) e (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 5.13 - Vista norte do aterro A1 (a) e destaque para a presença de eflorescências salinas de sulfatos (Al/Fe e Mg/Cu) na 

base do aterro (b). Abundância de eflorescências sulfatadas e algas filamentosas (c) (d). 

 

Da Figura 5.14 à Figura 5.16 representa-se a distribuição das tipologias de resíduos (com informação da 

respectiva área ocupada em ha) em função do grau de reactividade. Na globalidade, verifica-se que a área 

ocupada pelos residuos inertes (não reactivos, 50,7%) iguala praticamente aquela que é ocupada pelos 

resíduos com distintos graus de reactividade (pouco reactivos: 0,3%; reactivos: 13,3% e muito reactivos: 

35,7%). No gráfico não se representam os pouco reactivos, uma vez que correspondem apenas a uma 

tipologia de resíduos (xistos e gossan, 0,41 ha). 

Nas escombreiras, a proporção de resíduos reactivos e não reactivos é próxima, estando em torno dos 35 ha. 

Especificamente, os resíduos muito reactivos apresentam uma distribuição por percentagens quase uniforme 

pelos diferentes tipos de materiais. Os resíduos de tipo gossan foram os únicos incluídos na categoria de 

reactivos, representando 6% da área de escombreiras. Por se tratar de uma só categoria, não se representa 

na figura. De entre os não reactivos, destaca-se a tipologia T4, correspondente aos xistos s.l., com 61% de 

ocupação da área não reactiva. 

 

a b 

c d 
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Figura 5.14 - Distribuição da totalidade de área 
ocupada pelas diversas tipologias de resíduos em 
função do grau de reactividade presentes em todo o 
complexo mineiro. T1 a T16 descritos na legenda da 
figura 5.2. 

 

Figura 5.15 - Distribuição das área de escombreiras 
ocupada pelas diversas tipologias de resíduos em 
função do grau de reactividade. T1 a T16 descritos na 
legenda da figura 5.2. 
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No caso dos aterros, as áreas de resíduos reactivos e não reactivos também são aproximadas, 36 ha e 39 ha, 

respectivamente. Nos resíduos reactivos e muito reactivos verifica-se uma predominância da tipologia T16, ou 

seja, materiais heterogêneos compostos por estéreis, escórias, antigos precipitados, fragmentos com 

redissolução e óxidos de ferro. Na categoria de pouco reactivos (não representados na figura) foram apenas 

incluídos alguns resíduos de tipo xistos e gossan, com uma área de 0,41 ha. Os resíduos não reactivos 

distribuem-se de maneira aproximadamente homogênea por distintas tipologias. 

 

Figura 5.16 - Distribuição das área de aterros ocupada 
pelas diversas tipologias de resíduos em função do grau de 
reactividade. T1 a T16 descritos na legenda da figura 5.2. 

 

Conforme mencionado no capítulo quatro, procedeu-se à caracterização mineralógica por DRX dos materiais 

provenientes de dois setores da mina que sugerem elevados índices de contaminação. Os setores 

mencionados referem-se à zona da corta e do setor industrial Achada do Gamo. A Tabela 5.7 apresenta os 

resultados obtidos para as escombreiras E10 (porção oxidada e não oxidada) e E18, ambas incluídas no 

grupo nomeado como “minério lavado”, sendo a primeira localizada a noroeste da corta e a segunda na 

Achada do Gamo.  
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Tabela 5.7 - Composição mineralógica de escombreiras obtida através de DRX. Análise da fração < 2 mm. 

Escombreira Q F P Mi K Py Go Jt Gy Fer Ang 

E10 (não oxidado) + + + + + + - + + + - 

E10 (oxidado) + - - - - - + + - - - 

E18 + + - - - + - - - - + 
Nota: Q= quartzo; F= feldspato potássico; P= plagiocláse; Mi= mica; K= caulinite; Py= pirite; Go= goethite; Jt = jarosite; Gy = gesso; 

Fer = ferricopiapite; Ang = anglesite. + (presente); - (ausente). 

Para além do procedimento supramencionado apresenta-se a composição química de algumas amostras, 

através do método ICP-MS, conforme procedimento especificado no capítulo quatro. Uma vez mais, as 

amostras selecionadas foram aquelas provenientes de escombreiras responsáveis por interferir diretamente 

nos setores com maior índice de contaminação (corta e zona industrial Achada do Gamo).  

Neste trabalho apresenta-se apenas a concentração de enxofre e arsênio (Tabela 5.8), usados como 

indicadores de contaminação associada aos sulfuretos metálicos. A Tabela 5.8 apresenta também alguns 

parâmetros reveladores da qualidade dos efluentes que sofrem interferência do lixiviado das escombreiras 

amostradas. 

Tabela 5.8 - Composição química dos setores mais contaminados. Concentração de S e As nas escombreiras e propriedades dos 
efluentes recetores da drenagem destas escombreiras. 

Sentido 
da 

Drenagem 
Escombreira 

S Total 
(%) 

As (%) 
Valores médios de out/16 a jul/17 

pH 
CE 

(μS/cm) 
Acidez  

(mg/L CaCO3)  
Sulfato  

(mg/L SO4
2-) 

PAT 2 - 
corta 

E1 0,28 n.d. 

2,70 7.130,30 3.668,00 5.729,88 

E4 0,30 0,0397 

E5 0,50 n.d. 

E7 0,77 0,529 

E10 (oxidado) 11,20 0,325 

E10 (não 
oxidado) 

1,26 0,135 

E11 3,20 0,004 

PAT 7 - 
Achada do 

Gamo 

E18 6,75 > 1 

1,76 16.034,20 160.387,50 131.892,91 E18a 66,20 > 1 

E18b 10,50 0,496 

Nota: n.d.: não determinado. 

 

5.2 Caracterização analítica de águas e efluentes 

Neste ponto apresentam-se as propriedades das águas de drenagem ácida da Mina de São Domingos, 

baseada nos procedimentos metodológicos descritos no capítulo quatro. Esta caracterização tem por base 
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parâmetros fisico-químicos medidos in situ e os parâmetros acidez e sulfato, entendidos como indicadores 

essenciais da qualidade das AMD. 

A Tabela 5.9 à Tabela 5.11 apresentam os valores dos parâmetros medidos em campo nas dez campanhas 

realizadas entre outubro/2016 e julho/2017. Por fim, a Tabela 5.12 constitui um resumo estatístico dos 

resultados obtidos. 

Para melhor visualização dos resultados, a Figura 5.17 apresenta os valores de pH obtidos em cada um dos 

pontos de amostragem para cada uma das campanhas mensais, enquanto a Figura 5.18 ilustra os valores 

médios de pH para cada ponto. De maneira similar, a condutividade elétrica está representada na Figura 

5.19 e Figura 5.20, com os dados individuais e médios, respectivamente.  

O valor de pH mais alto, 8,11, foi encontrado na represa de água limpa, Tapada Grande (PAT 1), em julho de 

2017, evidenciando a ausência de contaminação mineira. Por sua vez, no mesmo mês, foi encontrado um 

valor de pH extraordinariamente baixo (0,84) numa das lagoas de água ácida (PAT 7), registrando-se assim o 

valor mínimo para este parâmetro.  

Relativamente à condutividade elétrica (CE), o valor mínimo foi de 26,50 μS/cm e localiza-se na albufeira do 

Chança (PAT 12), em janeiro de 2017, enquanto o maior valor ocorreu em PAT 7, atingindo 27.300 μS/cm, 

em maio de 2017.  

Os resultados obtidos para estes dois parâmetros (pH e CE) correspondem ao padrão esperado, 

considerando-se o ambiente amostrado, ou seja, as albufeiras com água limpa apresentaram o pH mais 

elevado, enquanto suas CEs foram as mais baixas. As amostras da corta (PAT 2) e das lagoas de águas 

ácidas (PAT 3 a PAT 9) apresentaram valores de pH inferiores a 3, em sua maioria, o que confirma a 

influência de lixiviados ácidos, provenientes dos resíduos, na qualidade da água. A partir do ponto de 

dispersão da pluma de AMD no rio (PAT 11), verifica-se uma tendência de aumento de pH e diminuição de 

CE, devido à diluição de AMD e à maior distância relativamente às acumulações de resíduos. 

De uma maneira geral, os valores de Eh apresentam comportamento semelhante ao da condutividade elétrica 

ao longo do percurso amostrado. Como seria de esperar, em termos absolutos observam-se valores mais 

elevados (500-600 mV), nos ambientes mais oxidantes, associados à evolução das AMD. 

A Tabela 5.13 e a Tabela 5.14 apresentam os resultados obtidos para a alcalinidade e acidez das amostras 

coletadas durante todo o período. A Tabela 5.15 mostra o sumário estatístico. Amostras com pH inferior a 4,1 

foram submetidas à análise de acidez, enquanto aquelas com pH superiores foram analisadas para 

alcalinidade.  
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As amostras localizadas na corta (PAT 2) e lagoas ácidas (PAT 3 a PAT 10) apresentaram-se ácidas em todas 

as campanhas, enquanto no ponto de dispersão da pluma de AMD (PAT 11) foi detectada acidez em seis das 

dez campanhas realizadas (novembro/2016 a janeiro/2017 e março a maio/2017). A Figura 5.21 ilustra os 

valores de acidez obtidos em cada uma das amostras, enquanto a Figura 5.22 apresenta as médias obtidas 

em cada ponto durante todo o período de amostragem. Verifica-se claramente que as amostras de PAT 7 

(lagoa ácida – Achada do Gamo), seguida de PAT 2 (corta), são as que apresentam os maiores valores de 

acidez, comportamento este já esperado com base nos dados de pH e CE. Para além disso, a maior acidez 

de PAT 7 coaduna-se com a influência dos resíduos mais reactivos identificados no ponto anterior. 

Os valores de sulfato obtidos para cada uma das amostras e o sumário estatístico são apresentados na 

Tabela 5.16 e ilustrados na Figura 5.23. A Figura 5.24 exibe as médias calculadas para cada uma das 

amostras durante todo o período de amostragem e permite identificar um comportamento semelhante ao da 

acidez, ou seja, os pontos onde há maior teor de sulfato são PAT 7 (Achada do Gamo) e PAT 2 (corta). Os 

pontos com água limpa (PAT 1 e PAT 12) são os que possuem as concentrações mais elevadas, situando-se 

os restantes pontos em condição intermédia (PAT 3 a PAT 11). De maneira geral, à exceção do PAT 7, 

verifica-se uma diminuição do teor de sulfato ao longo do percurso do efluente, ou seja, há atenuação da 

contaminação por este parâmetro à medida que se caminha para jusante, função provavelmente do efeito da 

diluição e da fixação do sulfato em neoformações como a jarosite, precipitada no leito do canal. 

Apesar disto, no ponto localizado imediatamente a montante da confluência com o Rio Chança (PAT 10), a 

concentração média de sulfato mantem-se elevada, alcançando 1.504,20 mg/L. Este teor irá equivaler a uma 

carga mássica descarregada na albufeira do Chança ainda significativa. Com base na precipitação média 

anual (572,80 mm) e na área de acumulações de resíduos reactivos (106,67 ha) pode fazer-se uma 

estimativa, ainda que aproximada, desta carga. Com efeito, calcula-se um aporte anual de aproximadamente 

919 t de sulfato na albufeira. 
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Tabela 5.9 - Medições in situ efetuadas mensalmente: 1ª Campanha out/2016 – 4ª Campanha jan/2017- TDS – Total de sólidos 
dissolvidos; DO –Oxigênio dissolvido. 

  Amostras Eh (mV) pH T (ºC) CE (μS/cm) TDS (mg/L) 
DO 

% mg/L 

1
ª 

C
am

pa
nh

a 
- o

ut
/2

0
1

6
 

PAT 1 352,0 7,48 20,8 276 136 n.d. n.d. 

PAT 2 565,0 2,42 19,9 8572 5410 n.d. n.d. 

PAT 3 542,7 2,40 20,6 4251 2800 n.d. n.d. 

PAT 4 576,1 2,57 20,2 2469 1210 n.d. n.d. 

PAT 5 600,2 2,33 21,6 6541 3205 n.d. n.d. 

PAT 6 511,8 2,71 18,1 4320 2118 n.d. n.d. 

PAT 7 480,0 1,44 20,6 21230 10410 n.d. n.d. 
PAT 8 548,8 2,45 18,8 6114 2983 n.d. n.d. 

PAT 9 455,0 2,97 20,1 3186 1565 n.d. n.d. 
PAT 10 465,9 2,54 17,6 8598 4214 n.d. n.d. 

PAT 11 84,8 4,77 18,6 400 196 n.d. n.d. 
PAT 12 280,0 5,92 21,4 503 247 n.d. n.d. 

2
ª 

C
am

pa
nh

a 
- n

ov
/2

0
1

6
 

PAT 1 146,0 6,07 17,1 308 197 n.d. n.d. 

PAT 2 530,0 2,50 17,1 8380 5360 n.d. n.d. 
PAT 3 538,0 2,69 17,6 3240 2070 n.d. n.d. 

PAT 4 605,0 2,54 16,3 4230 2710 n.d. n.d. 
PAT 5 532,0 2,61 17,2 3720 2380 n.d. n.d. 
PAT 6 541,0 2,81 17,4 2550 1635 n.d. n.d. 

PAT 7 447,0 1,64 17,8 26200 16800 n.d. n.d. 
PAT 8 470,0 2,82 14,7 3100 1938000 n.d. n.d. 

PAT 9 561,0 2,66 18,3 2880 1844 n.d. n.d. 
PAT 10 363,0 3,57 19,3 1322 846 n.d. n.d. 

PAT 11 415,0 3,46 15,2 1429 915 n.d. n.d. 
PAT 12 174,0 5,77 17,5 250 160 n.d. n.d. 

3
ª 

C
am

pa
nh

a 
- d

ez
/2

0
1

6
 

PAT 1 49,0 5,95 14,7 276 174 71,8 7,21 

PAT 2 551,0 2,56 15,0 7780 4980 98,6 9,75 
PAT 3 515,0 2,79 16,8 2560 1637 105,2 9,96 

PAT 4 540,0 2,68 16,1 3060 1961 101,9 9,45 
PAT 5 537,0 2,68 17,7 3180 2040 109,1 10,30 
PAT 6 522,0 2,75 18,3 127 81 100,9 9,63 

PAT 7 499,0 2,16 18,5 11570 7400 46,8 4,37 
PAT 8 490,0 2,88 17,4 2230 1430 98,4 9,34 

PAT 9 548,0 2,77 17,8 2160 1383 100,7 9,44 
PAT 10 543,0 3,00 15,9 1437 920 103,8 10,13 

PAT 11 470,0 3,82 15,5 341 218 90,1 8,90 
PAT 12 353,0 5,89 14,9 250 160 91,8 9,14 

4
ª 

C
am

pa
nh

a 
- j

an
/2

0
1

7
 

PAT 1 315,7 7,52 17,1 28 18 110,1 10,40 

PAT 2 559,1 2,55 13,4 741 474 82,9 8,34 
PAT 3 505,2 2,68 16,8 228 146 106,0 10,10 

PAT 4 528,5 2,55 14,5 310 198 105,9 10,64 
PAT 5 496,6 2,65 16,2 251 161 110,0 10,63 
PAT 6 515,2 2,80 15,6 117 113 110,5 10,82 

PAT 7 571,3 2,09 17,3 1252 801 81,3 7,64 
PAT 8 470,0 2,80 15,7 182 116 114,2 10,98 

PAT 9 490,0 2,67 17,8 204 131 101,7 9,49 
PAT 10 531,8 2,78 8,0 186 119 101,9 10,50 

PAT 11 515,7 2,92 12,6 169 108 107,0 11,14 
PAT 12 242,0 6,58 12,5 27 17 80,6 8,54 

Nota: n.d.: não determinado. 
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Tabela 5.10 - Medições in situ efetuadas mensalmente: 5ª Campanha fev/2017 – 8ª Campanha mai/2017- TDS – Total de sólidos 
dissolvidos; DO –Oxigênio dissolvido. 

  Amostras Eh (mV) pH T (ºC) CE (μS/cm) TDS (mg/L) 
DO 

% mg/L 

5
ª 

C
am

pa
nh

a 
- f

ev
/2

0
1

7
 

PAT 1 225,3 7,01 12,5 254 163 91,6 9,54 

PAT 2 512,7 2,58 17,5 7100 4540 98,9 9,25 

PAT 3 501,1 2,75 16,2 1669 1068 101,0 9,69 

PAT 4 487,2 2,99 17,4 1328 850 114,2 10,72 

PAT 5 573,6 2,84 13,7 1839 1177 101,0 10,27 

PAT 6 450,0 3,99 15,8 304 195 103,1 9,96 
PAT 7 532,2 2,29 16,1 6980 4470 89,5 8,43 
PAT 8 288,0 4,71 15,8 278 178 104,2 10,11 
PAT 9 373,7 3,52 16,8 420 269 101,0 9,65 

PAT 10 466,8 3,74 17,3 506 324 106,1 9,93 
PAT 11 394,1 5,09 17,1 324 207 103,8 9,72 
PAT 12 340,0 5,92 17,8 238 152 101,9 9,45 

6
ª 

C
am

pa
nh

a 
- m

ar
/2

0
1

7
 

PAT 1 345,0 5,18 18,2 224 143 120,3 11,14 

PAT 2 506,3 2,67 19,4 7010 4490 93,4 8,40 

PAT 3 523,4 2,68 22,9 2540 1563 100,9 8,49 

PAT 4 564,5 2,79 21,5 2200 1406 98,8 8,58 
PAT 5 528,7 2,72 19,4 2580 1648 97,7 8,79 

PAT 6 514,0 3,08 20,5 1321 846 91,2 8,04 

PAT 7 656,6 2,22 19,7 13930 7840 89,7 7,72 

PAT 8 508,3 2,92 21,0 1605 1027 103,8 9,04 

PAT 9 466,3 3,27 20,9 713 456 103,2 9,02 

PAT 10 448,5 3,50 22,3 590 378 101,9 8,73 
PAT 11 437,4 3,62 20,3 607 389 104,1 9,24 

PAT 12 391,4 5,34 19,1 246 157 101,2 9,16 

7
ª 

C
am

pa
nh

a 
- a

br
/2

0
1

7
 

PAT 1 123,1 7,63 26,8 245 157 121,1 9,43 
PAT 2 567,4 3,04 27,6 7450 5 104,6 8,14 
PAT 3 507,4 3,46 29,5 2380 1521 110,4 8,49 
PAT 4 536,7 2,97 26,9 2380 1521 105,7 8,22 
PAT 5 538,9 2,75 27,4 2540 1629 98,4 7,70 
PAT 6 544,7 2,93 30,2 2290 1465 101,9 7,63 
PAT 7 531,8 2,48 27,9 18590 1746 110,3 8,47 
PAT 8 538,9 2,75 27,4 2540 1629 98,4 7,70 
PAT 9 565,2 3,09 23,0 1145 733 102,2 8,62 

PAT 10 560,6 2,92 21,8 1462 936 98,4 8,76 
PAT 11 475,4 3,47 23,6 772 494 98,4 8,25 
PAT 12 244,2 6,29 23,9 224 144 104,8 8,77 

8
ª 

C
am

pa
nh

a 
- m

ai
/2

0
1

7
 

PAT 1 124,3 7,51 26,6 256 164 110,7 8,68 

PAT 2 544,3 2,82 25,3 7290 4670 98,0 7,98 

PAT 3 505,2 3,04 26,3 2520 1613 107,0 8,55 

PAT 4 562,3 2,78 27,8 2460 1576 103,7 8,09 

PAT 5 561,3 2,65 27,4 3320 2120 109,9 8,61 
PAT 6 541,0 2,67 27,3 2440 1563 99,0 7,72 

PAT 7 505,5 1,26 28,4 27300 17450 34,6 2,67 

PAT 8 535,5 2,53 23,7 3880 2480 94,6 7,63 

PAT 9 566,2 2,81 24,5 1517 971 102,5 8,39 

PAT 10 530,0 2,77 24,0 1989 1273 104,0 8,72 

PAT 11 436,7 3,67 25,1 1161 743 95,7 7,80 
PAT 12 296,8 6,27 24,1 224 143 106,0 8,89 
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Tabela 5.11 - Medições in situ efetuadas mensalmente: 9ª Campanha jun/2017 – 10ª Campanha jul/2017- TDS – Total de sólidos 
dissolvidos; DO –Oxigênio dissolvido. 

  Amostras Eh (mV) pH T (ºC) CE (μS/cm) TDS (mg/L) 
DO 

% mg/L 

9
ª 

C
am

pa
nh

a 
- j

un
/2

0
1

7
 

PAT 1 342,5 6,47 27,3 254 163 105,5 8,11 

PAT 2 615,1 2,96 29,3 8130 5200 101,5 7,57 

PAT 3 498,3 2,81 29,6 2990 1915 103,1 7,74 

PAT 4 567,3 2,95 31,3 2820 1807 103,9 7,55 

PAT 5 602,1 2,62 29,6 4380 2800 104,9 7,85 

PAT 6 534,2 2,61 26,5 2910 1864 100,1 7,86 
PAT 7 469,8 0,98 38,1 16000 10730 60,0 4,20 
PAT 8 573,8 2,63 29,5 4260 2720 88,4 6,70 
PAT 9 552,1 2,90 30,2 1605 1027 103,4 7,74 

PAT 10 496,5 2,84 26,2 2600 1666 96,1 7,66 
PAT 11 327,0 6,28 28,4 402 258 100,9 7,76 
PAT 12 337,9 6,31 30,1 234 150 102,6 7,65 

1
0

ª 
C

am
pa

nh
a 

- j
ul

/2
0

1
7

 

PAT 1 289,4 8,11 22,6 269 132 96,5 8,03 

PAT 2 554,9 2,87 26,0 8850 5660 98,4 7,89 

PAT 3 504,3 2,75 29,6 3680 2350 104,7 7,83 

PAT 4 563,9 2,88 28,3 3350 2150 103,6 7,92 

PAT 5 605,1 2,56 28,9 6160 3940 108,8 8,20 

PAT 6 490,5 2,99 31,9 2210 1413 103,4 7,50 

PAT 7 472,1 0,84 37,7 17290 11070 114,3 7,53 

PAT 8 576,3 2,35 35,1 7320 5 102,2 7,04 

PAT 9 553,1 2,79 28,1 1975 126 101,0 7,90 

PAT 10 482,4 2,75 23,2 4750 3040 103,4 8,86 

PAT 11 286,5 4,39 23,6 445 285 114,5 9,63 

PAT 12 361,6 7,82 26,1 250 160 105,8 8,42 
 

Tabela 5.12 – Resumo estatístico das medições in situ efetuadas mensalmente: 1ª Campanha out/2016 – 10ª Campanha 
jul/2017- TDS – Total de sólidos dissolvidos; DO –Oxigênio dissolvido. 

Sumário Estatístico 
(n=120) 

Eh (mV) pH T (ºC) CE (μS/cm) TDS (mg/L) 
DO 

% mg/L 

Mínimo 49,0 0,84 8,0 27 5 34,6 2,67 

Média 469,0 3,48 21,5 3475 18113 100,0 8,64 

Máximo 656,6 8,11 38,1 27300 1938000 121,1 11,14 

Desvio Padrão 120,6 1,57 5,8 4957 176758 12,4 1,36 

Amplitude 607,6 7,27 30,1 27274 1937995 86,5 8,47 

Variância 14550,4 2,46 33,5 24572255 31243380851 153,9 1,86 
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Figura 5.17 - Valores de pH obtidos nos pontos de amostragem agrupados por campanha. 

 

 

Figura 5.18 - Valores de pH médio obtidos nos 12 pontos de amostragem durante todo o período em análise (out/16 a jul/17). 
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Figura 5.19 - Valores de CE (µS/cm) obtidos nos pontos de amostragem agrupados por campanha. 

 

 

Figura 5.20 - Valores de CE (µS/cm) médio obtidos nos 12 pontos de amostragem durante todo o período em análise (out/16 a 
Jul/17). 
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Tabela 5.13 - Valores de acidez e alcalinidade determinados nos pontos de amostragem - 1ª Campanha out/2016 – 6ª Campanha 
mar/2017 

  
Amostra 

Acidez  
(mg/L CaCO3) 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3)   

Amostra 
Acidez  

(mg/L CaCO3) 
Alcalinidade  

(mg/L CaCO3) 

1
ª 

C
am

pa
nh

a 
- o

ut
/2

0
1

6
 

PAT 1 - 64,83 

2
ª 

C
am

pa
nh

a 
- n

ov
/2

0
1

6
 

PAT 1 - 66,83 
PAT 2 4150,00 - PAT 2 4105,00 - 
PAT 3 1952,50 - PAT 3 1277,50 - 
PAT 4 1980,00 - PAT 4 1967,50 - 
PAT 5 4970,00 - PAT 5 1855,00 - 
PAT 6 3455,00 - PAT 6 952,50 - 
PAT 7 292500,00 - PAT 7 89375,00 - 
PAT 8 4485,00 - PAT 8 1805,00 - 
PAT 9 1302,50 - PAT 9 1332,50 - 

PAT 10 3037,50 - PAT 10 121,75 - 
PAT 11 - 13,43 PAT 11 172,25 - 
PAT 12 - 55,25 PAT 12 - 58,25 

3
ª 

C
am

pa
nh

a 
- d

ez
/2

0
1

6
 

PAT 1 - 59,25 
4

ª 
C

am
pa

nh
a 

- j
an

/2
0

1
7

 
PAT 1 - 52,25 

PAT 2 3745,00 - PAT 2 3895,00 - 
PAT 3 962,50 - PAT 3 767,50 - 
PAT 4 1312,50 - PAT 4 1357,50 - 
PAT 5 1605,00 - PAT 5 957,50 - 
PAT 6 792,50 - PAT 6 702,50 - 
PAT 7 24437,50 - PAT 7 31687,50 - 
PAT 8 885,00 - PAT 8 697,50 - 
PAT 9 872,50 - PAT 9 812,50 - 

PAT 10 447,50 - PAT 10 617,50 - 
PAT 11 52,25 - PAT 11 522,50 - 
PAT 12 - 51,17 PAT 12 - 41,17 

5
ª 

C
am

pa
nh

a 
- f

ev
/2

0
1

7
 

PAT 1 - 50,75 

6
ª 

C
am

pa
nh

a 
- m

ar
/2

0
1

7
 

PAT 1 - 55,25 
PAT 2 3205,00 - PAT 2 3125,00 - 
PAT 3 530,00 - PAT 3 915,00 - 
PAT 4 437,50 - PAT 4 812,50 - 
PAT 5 640,50 - PAT 5 1057,50 - 
PAT 6 - 9,63 PAT 6 432,50 - 
PAT 7 11812,50 - PAT 7 29250,00 - 
PAT 8 - 16,33 PAT 8 622,50 - 
PAT 9 58,25 - PAT 9 114,25 - 

PAT 10 98,75 - PAT 10 92,25 - 
PAT 11 - 5,68 PAT 11 81,25 - 

PAT 12 - 45,25 PAT 12 - 40,25 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização Ambiental do Complexo Mineiro de São Domingos 
Cartografia de infraestruturas e impacte sobre o meio hídrico 

 

66 
 

Tabela 5.14 - Valores de acidez e alcalinidade determinados nos pontos de amostragem - 7ª Campanha abr/2017 – 10ª 
Campanha jul/2017. 

  
Amostra 

Acidez  
(mg/L CaCO3) 

Alcalinidade  
(mg/L CaCO3)   

Amostra 
Acidez  

(mg/L CaCO3) 
Alcalinidade  

(mg/L CaCO3) 

7
ª 

C
am

pa
nh

a 
- a

br
/2

0
1

7
 

PAT 1 - 53,50 

8
ª 

C
am

pa
nh

a 
- m

ai
/2

0
1

7
 

PAT 1 - 46,25 
PAT 2 3140,00 - PAT 2 3450,00 - 
PAT 3 917,50 - PAT 3 995,00 - 
PAT 4 877,50 - PAT 4 487,50 - 
PAT 5 1180,00 - PAT 5 1985,00 - 
PAT 6 877,50 - PAT 6 1037,50 - 
PAT 7 63312,50 - PAT 7 215500,00 - 
PAT 8 1517,50 - PAT 8 2115,00 - 
PAT 9 206,25 - PAT 9 527,50 - 

PAT 10 236,75 - PAT 10 647,50 - 
PAT 11 54,50 - PAT 11 233,00 - 
PAT 12 - 50,75 PAT 12 - 46,75 

9
ª 

C
am

pa
nh

a 
- j

un
/2

0
1

7
 

PAT 1 - 47,50 
1

0
ª 

C
am

pa
nh

a 
- j

ul
/2

0
1

7
 

PAT 1 - 66,25 
PAT 2 3715,00 - PAT 2 4150,00 - 
PAT 3 1227,50 - PAT 3 1612,50 - 
PAT 4 1020,00 - PAT 4 1230,00 - 
PAT 5 2665,00 - PAT 5 4305,00 - 
PAT 6 850,00 - PAT 6 495,00 - 
PAT 7 417250,00 - PAT 7 428750,00 - 
PAT 8 3045,00 - PAT 8 5175,00 - 
PAT 9 652,50 - PAT 9 687,50 - 

PAT 10 722,50 - PAT 10 1280,00 - 
PAT 11 - 36,00 PAT 11 - 25,25 
PAT 12 - 50,25 PAT 12 - 63,75 

 

Tabela 5.15 - Resumo estatístico de acidez e alcalinidade determinados nos pontos de amostragem mensalmente: 1ª Campanha 
out/2016 – 10ª Campanha jul/2017. 

Sumário Estatístico 
Acidez (mg/L CaCO3) 

(n=120) 
Alcalinidade (mg/L CaCO3)  

(n=120) 

Mínimo 52,25 5,68 
Média 18397,26 45,07 

Máximo 428750,00 66,83 
Desvio Padrão 71318,76 17,50 

Amplitude 428697,75 61,16 
Variância 5086366022,86 306,17 
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Figura 5.21 - Valores de acidez (mg/L CaCO3), em escala logarítmica, obtidos nos pontos de amostragem agrupados por 
campanha. 

 

 

Figura 5.22 - Valores de acidez (mg/L CaCO3) médio obtidos nos 12 pontos de amostragem durante todo o período em análise 
(out/16 a Jul/17). 
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Tabela 5.16 - Concentração do ião sulfato nos pontos de amostragem para cada campanha e sumário estatístico 

  Amostra Sulfato (mg/L)   Amostra Sulfato (mg/L)   Amostra Sulfato (mg/L) 

1
ª 

C
am

pa
nh

a 
- o

ut
/2

0
1

6
 

PAT 1 12,51 

2
ª 

C
am

pa
nh

a 
- n

ov
/2

0
1

6
 

PAT 1 9,13 

3
ª 

C
am

pa
nh

a 
- d

ez
/2

0
1

6
 

PAT 1 2,20 
PAT 2 6246,67 PAT 2 5709,79 PAT 2 4742,05 
PAT 3 2661,12 PAT 3 1591,13 PAT 3 1155,02 
PAT 4 2600,36 PAT 4 2321,33 PAT 4 1755,27 
PAT 5 6517,95 PAT 5 2421,75 PAT 5 1969,11 
PAT 6 2955,09 PAT 6 1450,25 PAT 6 660,78 
PAT 7 282924,88 PAT 7 80850,34 PAT 7 24075,00 
PAT 8 5502,56 PAT 8 1665,34 PAT 8 1007,87 
PAT 9 1490,82 PAT 9 1641,51 PAT 9 1169,38 

PAT 10 6753,22 PAT 10 398,84 PAT 10 446,94 
PAT 11 107,03 PAT 11 703,41 PAT 11 98,42 
PAT 12 26,15 PAT 12 33,96 PAT 12 41,00 

4
ª 

C
am

pa
nh

a 
- j

an
/2

0
1

7
 

PAT 1 8,05 

5
ª 

C
am

pa
nh

a 
- f

ev
/2

0
1

7
 

PAT 1 4,96 

6
ª 

C
am

pa
nh

a 
- m

ar
/2

0
1

7
 

PAT 1 2,96 
PAT 2 6520,23 PAT 2 5793,46 PAT 2 5743,30 
PAT 3 1042,40 PAT 3 661,46 PAT 3 1166,88 
PAT 4 1894,56 PAT 4 552,26 PAT 4 1160,49 
PAT 5 1087,20 PAT 5 865,72 PAT 5 1243,47 
PAT 6 919,98 PAT 6 68,23 PAT 6 448,54 
PAT 7 26844,86 PAT 7 10123,67 PAT 7 19643,22 
PAT 8 894,22 PAT 8 58,48 PAT 8 751,51 
PAT 9 1023,71 PAT 9 120,76 PAT 9 110,45 

PAT 10 799,84 PAT 10 151,31 PAT 10 160,34 
PAT 11 790,04 PAT 11 107,48 PAT 11 141,25 
PAT 12 43,41 PAT 12 37,04 PAT 12 48,21 

7
ª 

C
am

pa
nh

a 
- a

br
/2

0
1

7
 

PAT 1 4,86 

8
ª 

C
am

pa
nh

a 
- m

ai
/2

0
1

7
 

PAT 1 8,01 

9
ª 

C
am

pa
nh

a 
- j

un
/2

0
1

7
 

PAT 1 6,33 
PAT 2 5886,47 PAT 2 5567,31 PAT 2 5019,26 
PAT 3 1048,10 PAT 3 1274,02 PAT 3 1488,32 
PAT 4 1422,20 PAT 4 1601,16 PAT 4 1641,06 
PAT 5 1359,74 PAT 5 2225,24 PAT 5 2796,99 
PAT 6 1241,65 PAT 6 1274,71 PAT 6 1525,02 
PAT 7 59101,79 PAT 7 190960,90 PAT 7 310213,15 
PAT 8 1596,83 PAT 8 2426,76 PAT 8 3590,33 
PAT 9 343,90 PAT 9 511,23 PAT 9 630,00 

PAT 10 535,85 PAT 10 1929,21 PAT 10 1356,32 
PAT 11 139,09 PAT 11 643,00 PAT 11 58,41 
PAT 12 25,64 PAT 12 24,75 PAT 12 28,73 

1
0

ª 
C

am
pa

nh
a 

- j
ul

/2
0

1
7

 

PAT 1 9,00 

Sumário Estatístico 
Sulfato (mg/L) 

(n = 120) 

PAT 2 6070,22 
PAT 3 1895,70 
PAT 4 1548,50 
PAT 5 5152,40 
PAT 6 907,90 
PAT 7 314191,27 Mínimo 2,20 
PAT 8 5731,90 Média 12.444,01 
PAT 9 826,51 Máximo 314.191,27 

PAT 10 2510,09 Desvio Padrão 50.655,76 
PAT 11 154,33 Amplitude 314.189,07 
PAT 12 25,25 Variância 2.566.005.568,27 
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Figura 5.23 - Valores de concentração de sulfato (mg/L), em escala logarítmica, obtidos nos pontos de amostragem agrupados por 
campanha. 

 

Figura 5.24 - Valores de concentração de sulfato (mg/L) média obtidos nos 12 pontos de amostragem durante todo o período em 
análise (out/16 a jul/17). 

Para as amostras predominantemente ácidas (PAT 2 a PAT 10) calculou-se o coeficiente de correlação de 

Pearson entre os valores médios dos parâmetros pH, CE, acidez e teor de sulfato (Tabela 5.17). 

A condutividade elétrica é um parâmetro associado à mineralização do efluente, frequentemente relacionado 

com o pH, numa relação inversa (Jiménez et al., 2009; Valente et al, 2004), o que está de acordo com o 

elevado fator de correlação entre estes parâmetros, aproximadamente 0,90, como se observa na Figura 5.25. 
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Esta correlação viria de encontro aos os resultados obtidos por Grande et al. (2010), pois admitindo que o 

processo de oxidação de sulfuretos gera sulfatos, os quais aumentam com a condutividade e ao mesmo 

tempo, aumenta a quantidade de íons de hidrogênio, que acidificam a água, deve-se esperar esta alta 

correlação entre os parâmetros, conforme demonstrado pelas amostras de AMD de São Domingos. No 

entanto, a relação entre pH e CE em AMD é um tema merecedor de discussão, pois a correlação negativa 

entre os dois parâmetros nem sempre é imediata ou mesmo observada de forma consensual. Por vezes, esta 

correlação é disfarçada pela periodicidade da colheita e pelo intervalo de pH do meio amostral (Jiménez et 

al., 2009). O autor citado propõe um modelo de comportamento pH/CE, em que põe em evidência esta 

correlação, muitas vezes imperceptível noutros trabalhos, mediante técnicas de lógica difusa aplicadas a uma 

grande base de dados, resultante de amostragens em intervalos menores do que resposta entre a 

precipitação/pH/CE. 

O coeficiente de correlação determinado entre CE e acidez (Tabela 5.17) também foi alto, cerca de 0,88, 

conforme ilustrado pela Figura 5.26. Já a Figura 5.27 apresenta a correlação entre os dados de acidez e 

sulfato, os quais exibiram o maior coeficiente de correlação da área, cerca de 0,99. A correlação entre pH e 

acidez (Figura 5.28), também mostrou-se elevada, próxima de 0,89, e com comportamento inversamente 

proporcional, à semelhança da correlação entre pH e CE. Finalmente a Figura 5.29 ilustra a correlação entre 

CE e teor de sulfatos, cujo coeficiente calculado foi também alto, cerca de 0,89.  

Em síntese, os gráficos de correlação sugerem um comportamento idêntico em todos os casos analisados. 

Com efeito, o ponto de amostragem PAT 7 destaca-se sempre pela sua discrepância relativamente aos 

demais, como normalmente se verifica estatisticamente com os outliers. Este comportamento poderia sugerir 

a sua remoção da análise, fazendo diminuir substancialmente as correlações obtidas. Contudo, optou-se por 

manter este ponto pelo seu significado geoquímico e ambiental. PAT 7 constitui um ambiente muito próprio, 

representativo das condições mais extremas observadas em todo o complexo mineiro. 
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Tabela 5.17 - Valores médios de amostras de AMD e respectivos coeficientes de correlação de Pearson. 

Pontos de 
amostragem de águas 

ácidas 

Valores médios de out/16 a jul/17 

pH CE (μS/cm) Acidez (mg/L CaCO3)  Sulfato (SO4
2-)  

PAT 2 2,70 7130,30 3668,00 5729,88 

PAT 3 2,81 2605,80 2011,25 1398,42 

PAT 4 2,77 2460,70 1148,25 1649,72 

PAT 5 2,64 3451,10 2122,05 2563,96 

PAT 6 2,93 1858,95 1066,11 1145,21 

PAT 7 1,76 16034,20 160387,50 131892,91 

PAT 8 2,88 3150,89 2260,83 2322,58 

PAT 9 2,95 1580,50 656,63 786,83 

PAT 10 3,04 2343,97 730,20 1504,20 

0,90
0,89

0,88

0,89

0,99

Fatores de Correlação
 

 

 

Figura 5.25 - Correlação entre condutividade elétrica e pH das amostras de AMD em São Domingos. 
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Figura 5.26 - Correlação entre acidez e condutividade elétrica das amostras de AMD em São Domingos. 

 

Figura 5.27 - Correlação entre acidez e teor de sulfato das amostras de AMD em São Domingos. 

 

Figura 5.28 - Correlação entre acidez e pH das amostras de AMD em São Domingos. 
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Figura 5.29 - Correlação entre condutividade elétrica e teor de sulfato das amostras de AMD em São Domingos. 

 

A Figura 5.30 e Figura 5.31 apresentam extratos do mapa de resíduos (Anexo I) associados aos valores 

médios dos parâmetros pH, CE (μS/cm), acidez (mg/L CaCO3) e sulfato (mg/L) em cada um dos doze 

pontos de amostragem, de maneira a ilustrar a influência dos lixiviados ácidos que drenam a partir dos 

resíduos do entorno. Para efeitos de uma melhor visualização o complexo mineiro foi dividido em dois 

setores, o setor norte (Figura 5.30), que inclui os materiais dispostos no entorno da corta até a zona industrial 

Achada do Gamo, e o setor sul (Figura 5.31), que representa a área a jusante até a confluência com a 

albufeira do Chança. 

Tal como já discutido anteriormente, esta ilustração mostra que os menores valores de pH e maiores de CE, 

acidez e sulfatos foram observados em PAT 7 (Achada do Gamo), seguido pelo PAT 2 (corta). Estes 

resultados juntamente com as concentrações de enxofre e o pH da pasta das escombreiras (Tabela 5.8), 

identificam claramente os locais mais problemáticos em termos de reactividade e consequentemente de 

contaminação. Combinando esta informação com a cartografia de resíduos (Anexo I), confirma-se que há uma 

relação direta entre a natureza dos materiais do entorno e o grau de impacte sobre o meio hídrico. A acidez 

dos lixiviados e consequentemente o maior impacte sobre o meio hídrico em que incidem está fortemente 

associada à presença dos resíduos mais reactivos, de que são exemplo as acumulações de minério lavado, 

ou seja materiais altamente enriquecidos em sufuretos de grão fino. 
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Figura 5.30 - Média dos valores de parâmetros físico-químicos em pontos de amostragem na porção norte da área. 
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Figura 5.31 - Média dos valores de parâmetros físico-químicos em pontos de amostragem na porção sul da área. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de caracterização ambiental que se elaborou nesta tese focou-se em dois aspectos essenciais para 

o conhecimento das propriedades e do comportamento atuais do sistema “Mina de São Domingos – meio 

receptor da drenagem”: 

i) cartografia de resíduos, originando um mapa com a tipologia de resíduos presentes no complexo 

mineiro (Anexo I), 

ii) monitorização do sistema hídrico receptor da drenagem, mediante uso de indicadores típicos de 

drenagem ácida. 

Relativamente ao primeiro aspecto procedeu-se à inventariação e caracterização dos diversos resíduos 

mineiros sólidos atendendo a propriedades físico-químicas tais como composição, nomeadamente litologias 

principais, granulometria e cor. As acumulações de resíduos foram divididas em dois grupos, contemplando-

se: 

- as escombreiras propriamente ditas (com resíduos de extração e industriais) geralmente posicionadas nas 

proximidades das atividades de procedência; 

- os aterros, contendo resíduos que foram usados nalgum tipo de aplicação ao longo do ciclo de vida da mina, 

e que por isso se encontram deslocados da sua posição original.  

Ambos os grupos comportam resíduos mineiros cujas descrições se apresentam no mapa elaborado. 

Os dois tipos de acumulados foram descritos considerando também outros itens relevantes, tais como área 

ocupada, estado de revegetação e pontos de vista relacionados com a sua estabilidade física e química. 

Quanto a este último aspecto, parâmetros como o pH e condutividade da pasta, concentração de enxofre e 

arsênio, bem como evidências de salinização e presença de algas acidófilas serviram de indicadores para 

deduzir o grau de reactividade. Desta forma, os vários tipos de materiais identificados foram classificados 

mediante um índice de reactividade, que permite inferências quanto ao seu potencial contaminante. 

De acordo com o índice de reactividade estabelecido, cerca de 36% da área total (145,12 ha) ocupada por 

resíduos corresponde a materiais altamente reactivos, logo com elevado potencial contaminante. As 

escombreiras têm aqui um papel mais relevante, correspondendo a 22% desta área mais contaminada, sendo 

a restante área ocupado por aterros com resíduos industriais.  

Para além dos resíduos sólidos foram identificadas as zonas de acumulação de águas de drenagem ácida 

(corta e albufeira/lagoas ácidas) e locais previamente existentes e que foram afetados pela contaminação 

ácida (canal de drenagem Ribeira de São Domingos e áreas de inundação, também afetadas por AMD). 
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Esta informação apresenta-se condensada no resultado principal desta caracterização e que consiste no 

mapa de tipologia de resíduos à escala de 1:25.000. 

Por sua vez, a monitorização mensal incidente sobre o meio hídrico pôs em evidência o elevado nível de 

contaminação ácida e sulfatada. Especificamente, identificaram-se as duas zonas do complexo mineiro que se 

encontram mais afetadas: 

- área de extração, correspondente à corta mineira (ponto de amostragem PAT 2) e 

- área de processamento industrial, denominada Achada do Gamo (ponto de amostragem PAT 7). 

O ponto PAT 2 tem propriedades típicas deste tipo de ambiente, com valores médios de: 2,70 para pH, CE 

7.130,30 μS/cm, acidez de 3.668,00 mg/L CaCO3 e teor de sulfato de 5.729,88 mg/L.  

Por sua vez, PAT 7 apresenta características extremas, mesmo considerando que se trata de um ambiente 

AMD, nomeadamente: 

- pH médio de 1,76; 

- CE de 16.034,20 μS/cm; 

- Acidez de 160.387,50 mg/L CaCO3; 

- Concentração de sulfato de 131.892,91 mg/L.  

Estes resultados estão em consonância com a natureza dos resíduos mapeados. Efetivamente pode concluir-

se que as escombreiras e aterros classificados como contaminantes são o principal foco da degradação em 

São Domingos. 

A combinação da informação constante no mapa de resíduos (Anexo I), com os dados de monitorização de 

AMD evidenciam a relação direta entre a natureza dos resíduos do entorno e o grau de impacte sobre o meio 

hídrico. A acidez dos lixiviados e consequentemente o maior impacte sobre o meio hídrico em que incidem 

está fortemente associada à presença dos resíduos mais reactivos, de que são exemplo as acumulações de 

minério lavado, ou seja materiais altamente enriquecidos em sulfuretos de grão fino e que estão presentes no 

entorno da corta e na zona industrial Achada do Gamo. 

O mapa obtido, juntamente com as tabelas de inventariação/descrição dos resíduos onde consta o seu 

potencial contaminante, podem constituir ferramentas essenciais para o projeto de reabilitação planeado e já 

em inicio de execução. De notar, que intervenções de remobilização de resíduos reactivos podem traduzir-se 

em reactivações químicas e consequentemente picos de contaminação no meio hídrico. Este aspecto tem 

natureza crítica, uma vez que pode por em causa a qualidade da água da barragem de Chança, usada para 

abastecimento público. 
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