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Resumo: O presente trabalho centra-se em três sítios mineiros do N 
de Portugal, visando a análise da influência da paragénese dos 
resíduos sobre a evolução geoquímica e sobre as tendências de 
reabilitação natural das escombreiras. A caracterização destes locais, 
mediante indicadores de contaminação mineira, evidenciou distintos 
tipos e magnitudes de degradação ambiental. Os resultados mostram 
ainda diferentes estados de evolução da colonização vegetal, 
possibilitando a definição de associações de plantas adaptadas às 
respetivas condições geoquímicas e capazes de contribuir para a 
fitoestabilização das escombreiras. 
Palavras-chave: Resíduos mineiros, Escombreiras, Indicadores, 
Reabilitação natural. 
 
Abstract: The present work focuses on three abandoned mines in the 
North of Portugal, in order to study the influence of the ore 
paragenesis in the evolution of the waste dumps and in their natural 
rehabilitation trends. The characterization of each site, through the 
application of environmental indicators, shows different types and 
magnitudes of environmental degradation. Also, the results revealed 
different states of plant colonization, which allows defining specific 
plant associations adapted to the geochemical conditions and able to 
phytostabilization purposes. 
Keywords: Mine wastes, Waste dumps, Environmental indicators, 
Natural rehabilitation. 
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1. Introdução 

A atividade mineira gera grande quantidade de estéreis que 
podem contribuir para a dispersão de substâncias poluentes 
na água e solo. Os problemas ambientais associados às 
minas abandonadas relacionam-se geralmente com a 
evolução geoquímica dos estéreis que se encontram 
sujeitos às transformações típicas de ambiente 
supergénico.  

Os desequilíbrios podem ser diversificados tanto em 
magnitude como quanto ao tipo de componentes 
ambientais afetados (água, ar, solo, paisagem, habitats). 
No entanto, o impacte mais relevante surge no caso de 
intervenções sobre jazigos com paragéneses reativas, como 
é o caso das paragéneses sulfuretadas (Valente et al., 

2012). Estas transformações, desencadeadas por processos 
de interação mineral-água, mineral-atmosfera e mineral-
biosfera, potenciam a contaminação do solo e água por 
metais e metaloides. 

À semelhança de outros países com tradição mineira, a 
reabilitação das áreas degradadas continua a ser uma 
preocupação em Portugal. Embora se reconheçam diversas 
técnicas apropriados a esta tipologia de sítios 
contaminados, a abordagem ecológica, nomeadamente a 
fitoestabilização, vem sendo apontada como uma das 
técnicas economicamente mais viável. É frequentemente 
indicada pelo seu caráter de maior sustentabilidade ao 
ecossistema, valorizando a flora autóctone (Abreu et al., 
2008). Este tipo de abordagem envolve a absorção de 
metais pelas plantas, reduzindo a mobilidade por dispersão 
eólica e hídrica, e contribuindo ainda para a estabilização 
física das escombreiras. 

O presente trabalho desenvolveu-se em três sítios 
mineiros do Norte de Portugal onde se exploraram metais 
e que atualmente ainda apresentam manifestações de 
degradação ambiental (escombreiras da Cerdeirinha, Lapa 
Grande e Penedono). Descrevem-se os três locais e avalia-
se o controlo exercido por vários fatores, nomeadamente a 
mineralogia dos resíduos, sobre a evolução das 
escombreiras e as tendências de reabilitação natural. 

2. Materiais e métodos 

2.1. Áreas de estudo 

O trabalho desenvolve-se em torno de três sítios mineiros: 
Cerdeirinha e Lapa Grande, na região mineira de Covas, e 
Minas de Santo António de Penedono, em Penedono.  

A região mineira de Covas, no distrito de Viana do 
Castelo, compreende, entre outras, a Mina da Lapa Grande 
e a Mina da Cerdeirinha. A exploração regular dos jazigos 
decorreu entre 1952 e 1980 (Gomes, 2011). As respetivas 
escombreiras formaram-se pela acumulação sucessiva de 
estéreis finos provenientes do tratamento de minérios de 
volfrâmio. Nos dois casos, está-se perante um depósito de 
skarn com sulfuretos (Valente, 1996). A mineralização 
tungstífera é acompanhada por uma paragénese 

Artigo Curto 
Short Article 



1002  P. Gomes, T. Valente / Comunicações Geológicas (2014) 101, Especial II, 1001-1004 
 

sulfuretada, onde ocorrem massas de sulfuretos de ferro, 
principalmente de pirrotite, pirite e marcassite.  

Embora situadas no mesmo contexto paragenético, as 
duas escombreiras distinguem-se pela disposição no 
terreno, dimensão e também por alguns aspetos 
composicionais. É o caso da proporção de sulfuretos 
relativamente aos minerais com capacidade de 
neutralização, típicos do skarn. Na Cerdeirinha o teor de 
sulfuretos é maior, enquanto na Lapa Grande há uma 
maior contribuição de minerais quimicamente inertes 
(quartzo, feldspatos e micas) (Valente, 1996).  

O clima é um dos principais fatores de controlo das 
reações de interação mineral-água, desencadeadoras da 
evolução em escombreira. A região possui um clima 
temperado marítimo. Os meses de julho e agosto são os 
mais quentes (temperatura média de 20,5˚C) e janeiro o 
mês mais frio (9,5˚C). A precipitação anual é de 1470 mm 
(Valente et al., 2012). O rio Coura é a principal linha de 
água recetora da drenagem das áreas mineiras. 

A Mina de Santo António de Penedono localiza-se na 
freguesia da Granja, concelho de Penedono, Viseu. A 
região apresenta declives relativamente acentuados, 
localizando-se a área de estudo a uma cota média de cerca 
de 830 metros. A área mineira é drenada por diversas 
linhas de água temporárias que se encaminham para a 
Ribeira da Granja, afluente do Rio Torto. A região foi um 
importante centro mineiro, tendo-se explorado 
principalmente ouro, mas também outros elementos 
químicos, como o arsénio. Os trabalhos de lavra incidentes 
sobre filões auríferos iniciaram-se em 1947 e decorreram 
durante cerca de 50 anos. A associação geoquímica 
principal é caracterizada pelos elementos As, Bi, Te, W, 
Ag, Cu, Pb, Zn e Cd, principalmente presentes sob a forma 
de sulfuretos (Abreu et al., 2008). A paragénese dos 
resíduos acumulados em escombreira é pouco 
diversificada, com predominância de arsenopirite e 
aluminossilicatos (Gomes, 2011; Valente et al., 2012). 

Do ponto de vista climático a região é caracterizada por 
períodos estivais quentes e invernos frios e muito húmidos, 
com uma temperatura média anual de 13,6°C. Os meses de 
julho e agosto apresentam as temperaturas médias mais 
altas (21,2ºC) e janeiro as mais baixas (6,9ºC). A 
precipitação anual é de 700 mm (Roque, 2009). 

2.2. Amostragem e métodos analíticos 

A amostragem decorreu entre fevereiro e junho de 2011, 
contemplando a colheita e análise de solo e plantas. Foram 
amostrados locais representativos da diversidade de 
características observáveis, incluindo inclinação de 
taludes, exposição solar, variabilidade composicional dos 
resíduos e variedade florística. 

As amostras de solo foram secas a 40°C e crivadas em 
peneiro de aço inox com malha de 2 mm. O pH, 
condutividade elétrica, concentração de iões e teor de 
matéria orgânica (MO) foram analisados segundo os 
procedimentos descritos em Gomes (2011). Para a 
caracterização textural procedeu-se à análise 
granulométrica por crivagem, contemplando o intervalo de 
granulometrias entre 0,062 e 2 mm. As granulometrias 

mais finas, < 63 µm, foram tratadas por hidroclassificação 
mediante recurso ao aparelho “Sedigraph”.  

A mineralogia do solo foi determinada por difração de 
raios-X (DRX). Os difratogramas obtiveram-se na fração 
<2 mm e fração fina (<2 µm), usando um difractómetro 
Philips PW1710, com radiação CuKα, tensão de 40 kV e 
intensidade de 20 mA. 

O teor de metais no solo (nas duas frações) foi 
analisado, após moagem, por espectrometria de massa com 
fonte de plasma induzido (ICP/MS) no laboratório 
Actalabs (Canadá) através de digestão com aqua regia. As 
plantas foram lavadas com água ultra pura e secas a 50ºC. 
Separou-se a raiz e partes aéreas, moendo-se as amostras 
até pulverização (< 150 mesh). Posteriormente o teor de 
metais foi determinado por ICP/MS nas cinzas (obtidas a 
480ºC) submetidas a ataque ácido, no mesmo laboratório. 

3. Resultados e discussão 

3.1. Parâmetros do solo e elementos vestigiais 

As análises referentes aos parâmetros físico-químicos do 
solo indicam que as três escombreiras têm valores médios 
de pH idênticos na gama ácida, sendo de 4,3, 4,4 e 4,0, 
respetivamente na Lapa Grande, Cerdeirinha e Penedono. 

No que respeita ao teor de matéria orgânica (MO), na 
Cerdeirinha e Lapa Grande os valores encontram-se 
próximos de solos de locais pobres (~5%), enquanto 
Penedono apresenta um teor de MO inferior a 1% (Valente 
et al., 2012). O tipo de vegetação presente pode contribuir 
para esta diferença. Também a maior humidade e presença 
de abundantes musgos aumentam o teor de MO nas duas 
escombreiras da região mineira de Covas. Por outro lado, 
em Penedono a colonização é mais esparsa e dominada por 
espécies de baixa biomassa.  

A falta de nutrientes é tipicamente um fator limitante 
da revegetação das escombreiras. Assim, como é 
característico de ambientes mineiros, os iões amónio 
(NH4

+-N), nitrato (NO3
--N) e fosfato (PO4

-3-P) possuem 
concentrações baixas nas três escombreiras. O teor mais 
alto de fosfato nas escombreiras de Covas justifica-se pela 
natureza do depósito, de tipo skarn, que possibilita uma 
maior reserva mineral para as plantas, nomeadamente 
associada à presença de minerais como a apatite. 

O sulfato apresenta-se como anião dominante nos três 
solos mineiros, ainda que com concentrações muito mais 
elevadas em Penedono (Tabela 1). Este é um indicador 
típico de contaminação mineira, associado à ocorrência de 
reações de oxidação dos sulfuretos. Em Covas, o balanço 
das reações de meteorização nas duas escombreiras conta 
com a presença de minerais calcossilicatados e 
carbonatados que possuem capacidade de neutralização, 
diminuindo assim o efeito da reatividade e da 
contaminação metálica promovida pela dissolução 
oxidativa dos sulfuretos (Valente et al., 2012). Por sua vez, 
em Penedono, a paragénese é muito menos diversificada, e 
caracterizada pela presença de sulfuretos, explicando os 
maiores teores de sulfato e metais. 

O arsénio, elemento poluente relevante em Penedono 
(Abreu et al., 2008), apresenta concentrações que excedem 
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nalguns locais de amostragem os 10.000 mg Kg-1. Nas 
outras duas escombreiras o teor médio é inferior a 3.000 
mg Kg-1 (Tabela 1). Na Lapa Grande e Cerdeirinha, o ferro 
é o metal mais abundante, com concentrações superiores a 
10%. Em síntese, os resultados obtidos refletem as 
diferenças paragenéticas entre os depósitos. Em todos os 
casos, pode considerar-se que a concentração total de 
metais é fitotóxica (> 0,1%) (Tordoff et al., 2000). 

Tabela 1. Teores médios de ferro e arsénio na fração fina e concentração 
de sulfato analisada nos extratos de solo. 

 
Table 1. Average and range contents of Fe and As in the fine fraction and 

concentration of sulfate in soil extracts. 

 

3.2. Caracterização textural e mineralógica 

Relativamente à caracterização textural dos resíduos, esta 
traduz-se em texturas grosseiras. A fração argilosa, de 
grande importância no suporte de vegetação, é baixa nos 
três casos (~1%). A composição mineralógica da fração <2 
µm revela que a caulinite e a jarosite são as fases mais 
abundante nos três locais. A diversidade mineralógica é 
maior na Lapa Grande e Cerdeirinha (clorite, ilite, 
interestratificado mica-vermiculite, esmectite e goethite), o 
que uma vez mais reflete diferenças herdadas da 
paragénese primária. 

3.3. Relação solo-planta 

O fator de bioacumulação (FB) e o fator de translocação 
(FT) foram usados para interpretar o comportamento das 
espécies vegetais, face à contaminação pelos metais e 
metalóides presentes (Gomes et al., 2014). 

A razão entre a concentração de metal nas folhas e no 
solo define-se por FB. Os valores obtidos indicam que as 
espécies dominantes nas três escombreiras são capazes de 
acumular grande parte dos elementos analisados (Fig. 1). 
O arsénio foi uma exceção, apresentando FB <1 para o 
Ulex europaeus (0,071), Erica arborea (0,032) e Cytisus 
multiflorus (0,704). Em contrapartida, o chumbo exibiu FB 
elevados para Ulex europaeus (984). Por sua vez, a espécie 
Agrostis delicatula é a única que consegue reter todos os 
elementos estudados, em particular o Mn, Zn, e Cu. Este 
estudo demonstra diferente capacidade de bioacumulação 
para os metais analisados, sugerindo tolerâncias distintas 
(Gomes et al., 2014). 

A razão entre a concentração de metal nas raízes e 
folhas define-se pelo FT, traduzindo a capacidade de uma 
determinada espécie translocar metais para as folhas. As 
espécies analisadas (Fig. 2) apresentam valores de FT <1 
para o As, de acordo com a seguinte ordem: Cytisus 
multiflorus, Agrostis delicatula e Ulex europaeus; a 

espécie Erica arborea apresenta o menor FT com 0,190. 
Relativamente ao Zn, as espécies analisadas apresentam 
FT idênticos (~1,1). Em geral, observou-se baixo FT para 
o As e Cu, sugerindo a capacidade das plantas para reter 
os metais nas raízes. Para o Mn, o valor de FT é alto 
(~4,0), com exceção do observado na espécie Erica 
arborea (TF = 0,65). Este processo restringe a 
mobilidade dos metais através da absorção e acumulação 
destes nas raízes e impede a entrada na cadeia alimentar 
(Gomes, 2011). 

 
Fig. 1. Fator de Bioacumulação de cada espécie para os diferentes 
elementos. 
 
Fig. 1. Bioaccumulation Factor for each element. 

 
Fig. 2. Fator de Translocação das diferentes espécies amostradas para 
cada elemento. 
 
Fig. 2. Translocation Factor for each element. 

3.4. Evolução da cobertura vegetal 

A monitorização da evolução da cobertura vegetal foi 
efetuada com recurso a ferramentas de deteção remota e de 
cartografia (Gomes, 2011; Valente et al., 2012), indicando 
uma contração dos limites de escombro não revegetado ao 
longo do tempo. No entanto, a sua representação para um 
período de cerca de 30 anos (entre 1980 e 2011) evidencia 
magnitudes e velocidades de cobertura vegetal diferentes 
nos três casos. 

A escombreira da Lapa Grande foi rapidamente 
colonizada pela flora local, de tal modo que a área a 
descoberto representava em 2011 menos de 2%. Na 
Cerdeirinha, a vegetação espontânea tem-se instalado a um 
ritmo mais lento, mas o controlo correspondente à 
fotografia aérea do ano de 2011 indica que mais de 80% da 
escombreira apresenta cobertura vegetal. Penedono exibe 
um comportamento distinto. A revegetação natural tem 
sido um processo lento, tanto que 70% da área de 
escombreira permanece atualmente a descoberto. 
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O inventário florístico elaborado para as três 
escombreiras põe também em destaque a existência de 
uma associação específica de plantas adaptadas às 
condições locais e às propriedades dos respetivos resíduos 
mineiros. Assim, na Lapa Grande e Cerdeirinha abundam 
as espécies Ulex europaeus e Erica arborea, e em 
Penedono observa-se a presença de Agrostis delicatula e 
Cytisus multiflorus. 

4. Conclusão 

A evolução geoquímica e mineralógica dos resíduos foi 
distinta nas três escombreiras estudadas. Consequentemente, 
os solos têm propriedades diferentes relacionadas com a 
paragénese dos respetivos depósitos explorados. A 
reatividade das escombreiras (Lapa Grande <Cerdeirinha 
<Penedono) tem correspondência no seu estado de 
reabilitação natural. Deste modo, verifica-se a influência da 
mineralogia dos resíduos na evolução natural das 
escombreiras, nomeadamente em termos de colonização 
vegetal. Esta foi mais eficaz, como forma de reabilitação 
natural, em presença de paragéneses primárias 
diversificadas, onde os sulfuretos coexistem com minerais 
calcossilicatados e carbonatados. 
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