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“Assim, pode afirmar-se que a Terra é uma 

fábrica química. Com efeito, tal como uma 

fábrica química, a Terra trata e retrata os 

materiais combinando-os e/ou refinando-os de 

modos e segundo processos complexos.” 

 

Luís Aires-Barros 

«A Terra é uma Fábrica Química» 

 

 

 

 

 

 

“Terra ingrata onde a urze a custo desabrocha, 

bebendo o sol, comendo o pó, mordendo a 

rocha.” 

 

Guerra Junqueiro 
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de que as coisas sejam aquilo que são.” 
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RESUMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os objectivos e os procedimentos metodológicos deste trabalho visaram, essencialmente: 

caracterizar a assinatura biogeoquímica do Sn, W e metais associados, nos solos e nas plantas, 

das áreas mineiras seleccionadas; identificar espécies vegetais, ou partes das mesmas, 

indicadoras de elementos químicos presentes em excesso nos solos, naturais e mineiros; e 

seleccionar espécies vegetais para utilização potencial em acções de bioindicação de 

contaminações e de recuperação ambiental de escombreiras e áreas mineiras degradadas 

caracterizadas por paragéneses minerais idênticas às das áreas estudadas. 

As áreas foram seleccionadas em função da mineralização e de factores ambientais, de 

modo a poderem oferecer uma panorâmica geral dos tipos mais representativos de minas de Sn e 

W, em Portugal: mina de Ervedosa (Vinhais), com cassiterite e diversos sulfuretos; mina de Rio de 

Frades e mina de Regoufe (Arouca), com volframite, scheelite, cassiterite e sulfuretos; mina de 

Adoria (Ribeira de Pena), com volframite, cassiterite e sulfuretos; e mina de Tarouca (Tarouca), 

com scheelite, cassiterite e sulfuretos. 

Após o reconhecimento cartográfico, geológico e botânico das áreas envolventes das minas 

estudadas efectuaram-se as amostragens e consequentes análises e interpretação de dados, dos 

diferentes materiais: - águas superficiais e de drenagens de minas, inseridas num esquema de 

monitorização com periodicidade bimestral, durante um ano, com determinações analíticas in situ 

de temperatura, pH, Eh e condutividade e análises químicas de SO4, HCO3, Ca, K, Mg, Na, Cl, Ag, 

As, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn e Cd, por EAA; - filões mineralizados estudados no microscópio 

de luz transmitida e de luz reflectida e analisados na microssonda electrónica; - várias espécies de 

plantas e respectivos substratos (solos naturais e escombreiras), destinadas às análises químicas 

totais (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As, U) por ICP-MS; - algumas 

amostras de solos foram alvo de extracção química selectiva sequencial, para identificar a partilha 

dos metais pelas fases minerais e avaliar a sua biodisponibilidade. 

As Drenagens Ácidas de Minas (DAM) apresentam características químicas que reflectem 

os processos de lixiviação de massas mineralizadas que contêm sulfuretos. Assim, estas águas 

caracterizam-se por apresentarem baixos valores de pH e altos teores de sulfato e de metais em 

solução. As águas superficiais que circulam nas zonas a montante das minas caracterizam-se por 

valores de pH próximos da neutralidade, condutividades relativamente baixas e uma baixa carga 

iónica. As águas a jusante das minas e escombreiras afastam-se destas características e 

aproximam-se das evidenciadas pelas DAM. As amostras que se encontram sob influência 
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mineira revelam uma composição sulfatada, enquanto as amostras representativas do fundo 

hidrogeoquímico possuem um carácter dominantemente bicarbonatado ou cloretado e sulfatado. 

Os dados geoquímicos dos solos permitem evidenciar as anomalias na dependência das 

mineralizações ou relacionadas com a influência das explorações mineiras. Verifica-se que os 

teores mais elevados, para a generalidade dos elementos, se registam, além dos solos mineiros, 

nos solos da envolvente próxima de zonas mineralizados, ou situados sob a influência das 

escombreiras. A aplicação da Análise em Componentes Principais (ACP) permitiu verificar a 

separação em grupos de elementos de acordo com os seus comportamentos em função do pH. 

Nas cinco minas, verificam-se associações entre elementos, atribuídas aos seus comportamentos 

geoquímicos e descriminam-se as amostras representativas do fundo geoquímico local e as 

amostras portadoras de contaminação. 

A técnica de extracção química selectiva sequencial permitiu verificar que o pH é o factor 

mais importante no controlo da distribuição geoquímica dos elementos. Consequentemente, 

grande parte dos catiões metálicos (Mn, Cd, Cu, Zn, Pb, Co, Cr, Ni) manifesta um comportamento 

idêntico, apresentando importantes enriquecimentos nas fracções mais biodisponíveis (solúvel em 

água e trocável), em contraste com os oxi-aniões, como o As e o Mo, que evidenciam uma menor 

mobilidade, devido à adsorção aos oxi-hidróxidos de Fe, revelando importantes incrementos nas 

fracções redutíveis. 

Os dados biogeoquímicos mostram que as espécies estudadas são capazes de fornecer 

indicações sobre a presença das contaminações pedogeoquímicas, geradas pelas diferentes 

mineralizações. No entanto, as respostas fornecidas diferem, quer de espécie para espécie quer 

com o tipo de órgão considerado, conforme os elementos químicos presentes nos respectivos 

substratos. Para cada espécie (e órgão) e para cada elemento, em cada uma das áreas 

estudadas, interpreta-se o comportamento biogeoquímico no sistema solo – planta, identificam-se 

os respectivos padrões de bioacumulação, com base em índices como o Coeficiente de Absorção 

Biológica (CAB) e avaliam-se as correlações existentes, para cada elemento, entre os teores 

totais nos solos e nos materiais vegetais e entre os teores da fracção biodisponível e os 

bioacumulados. 

Por fim, avaliam-se as potencialidades de aplicação dos dados biogeoquímicos, 

nomeadamente nos domínios da bioindicação e da fitorremediação. Com base nas razões entre 

as concentrações máximas obtidas para cada elemento e o teor de fundo biogeoquímico, 

determinaram-se os tipos de barreiras fisiológicas presentes e concluiu-se sobre a capacidade 

bioindicadora de cada espécie. Para avaliar o potencial das plantas estudadas para utilização em 

acções de fitorremediação, determinaram-se taxas de extracção, atendendo às concentrações dos 

metais nos seus tecidos, em combinação com as respectivas taxas de produção de biomassa. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose and methodological procedures of this study essentially aims:  -  to characterize 

the biogeochemical signature of Sn, W and associated metal, in soils and plants, of the selected 

mining areas; - to identify vegetable species or parts of these, indicators of excessive chemical 

elements present in the natural and mining soils; - to select vegetation species for potential use in 

bioindication contamination actions and of environmental recovery of tailings and degraded mining 

areas with similar mineral paragenesis of the studied areas.  

In order to offer a general panoramic of the most representative types of Sn and W mines in 

Portugal, areas were selected according to mineralization and environmental factors: Ervedosa 

Mine (Vinhais) with cassiterite and diverse sulphides; Rio de Frades Mine and Regoufe Mine 

(Arouca) with wolframite, scheelite, cassiterite and sulphides; Adoria Mine (Ribeira de Pena) with 

volframite, cassiterite and sulphides; and Tarouca Mine with scheelite, cassiterite and sulphides. 

After cartographical, geological and botanic recognition of the areas surrounding the studied 

mines, samples and consequent analysis and interpretation of the different matters were taken 

done: - superficial water and of mine drainage set, were collected for an year, in a monitored 

scheme with a bi-monthly periodic character, with pH, temperature, Eh and conductivity determined 

in situ and chemical analysis of SO4, HCO3, Ca, K, Mg, Na, Cl, Ag, As, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 

Zn and Cd by AAS; - mineralized veins were studied in a transmitted  and reflected light 

microscope and analysed by electronic microprobe; - various species of plants and of their 

respective substrate (natural soils and tailings), destined to total chemical analysis (Fe, Mn, Cu, Zn, 

Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As, U) by ICP-MS; - some samples of the soils were 

targeted with a sequential selective chemical extraction in order to identify the metal partition along 

the mineral phases and measure their bioavailability. 

The Acid Mine Drainage (AMD) presents chemical characteristics which reflect lixiviation 

processes of mineralized mass which contain sulphides. Thus these waters are characterized as 

presenting low pH and high contents of sulphide and metals in solution. The superficial waters 

which circulate in the upstream areas of the mines are characterized by having pH close to neutral, 

relatively low conductivity and a low ionic charge. The down stream sampled waters of the mines 

and tailings distance themselves from these characteristics and draw themselves to those of AMD. 

The samples which can be found under mine influence reveal a sulphated composition, while the 

representative samples of the hydro-geochemical background hold a dominant bicarbonate 

character or chloride and sulphide. 
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The geochemical soils data show the anomalies in the dependency of the mineralization or 

the relation to mining influence. Beyond the mineral soils, it is shown that the highest registered 

levels, for the elements in general, are the soils involving the mineralized areas or the ones 

situated under tailings influence. The application of the Principal Components Analysis (PCA) 

verified the separation into element groups according to their behaviour as a function of pH. 

Attributed to their geochemical behaviour, association amongst elements is verified amongst the 

five mines. The representative samples of the local geochemical background and the contaminated 

samples were discriminated. 

The sequential selective chemical extraction verified that pH is the most important factor in 

the control of the geochemical distribution of the elements. Consequently a majority of the metallic 

cations (Mn, Cd, Cu, Zn, Pb, Co, Cr, Ni) show an identical behaviour, presenting important 

enrichments in the most bioavailable fractions (water soluble and changeable), contrasting with the 

oxi- anions, as the As and the Mo, which evidence a lower mobility, due to adsorption to the Fe oxi- 

hydroxides, revealing important increase of reducible fractions.  

Biochemical data show that the studied species are able to provide indications on the 

pedogeochemical contamination created by different mineralization. Meanwhile, according to the 

chemical elements present in the respective substrate, the provided answers differ whether its from 

species to species or from the type of organ considered. In every studied area each of the species 

(and organ) and element the biochemical behaviour in the soil-plant system is interpreted, the 

respective bioaccumulation patterns are identified based on indicators as the Biological Absorption 

Coefficient (BAC) and the existing correlations, for each element, are as well evaluated, between 

total levels in the soils and vegetation matter and amongst the bioavailability and bioacumulated 

fraction levels.  

Al last, the potential application of the biogeochemical data is studied namely in the 

bioindication and fitoremediation domains. Based on the ratio of maximum concentration obtained 

for each element and the biogeochemical background, the types of physiological barriers present 

were determined and concluded on the bioindicator capacity of each species. To evaluate the 

studied plants’ potential for the use in fitoremediation actions, extraction rates were determined 

having in mind the metal concentrations in their tissues in combination with the respective levels of 

biomass production. 

 XII



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Capítulo 1 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

1.1- APRESENTAÇÃO 
 

As relações existentes entre a vegetação e o substrato geológico há muito que são do 

conhecimento de naturalistas e “prospectores” de minérios. Já nos tempos de Augusto César (10 

a.C.) se conheciam as observações de Vitruvius sobre a ocorrência preferencial de alguns tipos 

de plantas em certos locais. Num artigo do Papa Pio II, que descreve a descoberta de um 

depósito de alúmen em Itália por Giovanni di Castro em 1465, sugere-se o Ilex aquifolium como 

possível indicador deste tipo de depósitos (BROOKS, 1983). No entanto, só a partir do século XIX é 

que estes métodos foram admitidos como ciência. 

A biogeoquímica como ciência tem as suas raízes na antiga URSS, quando o seu fundador, 

V. I. Vernadskiy, escreveu, por volta de 1917, o primeiro trabalho científico em que o estudo dos 

organismos era feito sob o ponto de vista geoquímico (KOVALEVSKII, 1979). Os seus seguidores, 

nomeadamente A. P. Vigradov, acrescentaram diversos contributos para o desenvolvimento da 

biogeoquímica e de métodos biogeoquímicos. As aplicações práticas desta nova ciência na 

prospecção devem-se, inicialmente, a S. M. Tkalich e D. P. Malyuga na URSS, N. Brundin na 

Suécia, J. H. Volght na Noruega, H. E. Hawkes e H. L. Canon nos EUA e H. V. Warren e R. E. 

Delavault no Canadá (KOVALEVSKII, 1979). 

Nos últimos 80 anos, o desenvolvimento de técnicas de detecção remota, o 

aperfeiçoamento dos instrumentos para técnicas analíticas e a evolução das técnicas informáticas 

introduziram novas dimensões no campo da geobotânica e incrementaram o uso dos métodos 

biogeoquímicos de prospecção. 

Além do interesse dos métodos biológicos de detecção de depósitos minerais, outros 

aspectos igualmente importantes residem na toxicidade e na resistência das plantas aos metais 

pesados. Estes fenómenos acarretam diversas implicações práticas, das quais destacamos: a 

bioindicação de contaminações; a circulação dos metais no ambiente através das cadeias tróficas; 

e a fitorremediação, isto é, o uso de plantas tolerantes na revegetação de áreas degradadas e 

contaminadas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 
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Apesar de diversos elementos vestigiais constituírem nutrientes essenciais (micronutrientes) 

ao crescimento das plantas, podem também ter efeitos tóxicos nas células vegetais quando em 

altas concentrações. A toxicidade dos elementos vestigiais nas plantas resulta, nomeadamente, 

de factores complexos que variam com o ambiente específico. A génese do solo e as suas 

propriedades são apontadas como os principais factores que controlam os micronutrientes. Os 

processos associados à contaminação de origem antrópica começam por provocar modificações 

no equilíbrio natural entre aqueles factores (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

As explorações minerais em geral, e as metálicas em particular, tendem a provocar rupturas 

nos ciclos nutritivos naturais, ao pôr à disposição da vegetação envolvente quantidades de 

elementos vestigiais muito superiores às existentes nos solos naturais (PETERSON & NIELSON, 

1978; WILLIAMSON et al., 1982; ERNST, 1990; WICKLAND, 1990; GUTIERREZ MAROTO et al., 1997). 

Uma revisão na literatura permite encontrar inúmeros trabalhos que enfatizam o conteúdo 

de metais pesados em espécies vegetais, incluindo as de consumo humano, muitos deles no 

âmbito da contaminação associada a explorações mineiras activas ou abandonadas (PERTENSON 

& NIELSON, 1978; ERNEST, 1990; KING, 1995; VANGRONSVELD et al., 1995; GUTIERREZ MAROTO et al., 

1997; NAGARAJU & PRASAD, 1998). 

No entanto, ainda não foi possível estabelecer uma normativa que permita determinar um 

nível que marque a toxicidade de um determinado elemento. Diversos trabalhos, que põem a 

tónica na diversidade de relações nos níveis de toxicidade, têm constatado que os metais mais 

tóxicos nas plantas superiores são o Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb e possivelmente também Ag, Be, As e 

Sn. As concentrações tóxicas desses elementos nos tecidos das plantas são muito difíceis de 

estabelecer, no entanto, alguns autores têm apresentado valores que traduzem aproximações de 

possíveis quantidades nocivas de elementos vestigiais nas plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 

2001). 

Embora os sintomas de toxicidade possam variar de espécie para espécie, ou mesmo entre 

indivíduos da mesma espécie, é possível assinalar como sintomas visíveis da fitotoxicidade as 

cloroses nas folhas, nanismo, gigantismo, formas anormais de frutos, perturbações no ritmo de 

floração, etc. (BROOKS, 1983). 

As primeiras investigações acerca da tolerância das plantas aos metais pesados foram 

iniciadas por Prat em 1934 (ERNST et al., 1992), a partir da análise do crescimento de duas 

populações de Silene dioica, uma proveniente de um local não contaminado e outra de uma mina 

de cobre. Por análise dos resultados, Prat descobriu que a resistência ao cobre estava dotada de 

carácter hereditário na população de Silene dioica proveniente da mina de cobre, como resultado 

de um processo de selecção natural. Mais tarde, BRADSHAW (1952) procedeu a investigações com 

o objectivo de diferenciar aspectos ecológicos e fisiológicos entre plantas originárias de locais 

contaminados e de locais não contaminados. Porém, durante a década de 50, as investigações 

relativas aos aspectos fisiológicos e evolucionários da resistência das plantas aos metais e 

metalóides encontraram obstáculos na falta de técnicas apropriadas para a medição de pequenos 

teores. 
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Durante esta fase de estagnação, as novidades centraram-se nos trabalhos de DUVIGNEAU 

(1958) que introduziu a componente fitogeográfica e o estudo dos processos de especiação dos 

metalófitos. 

Com a aplicação das técnicas de espectroscopia de absorção atómica foi possível retomar 

e desenvolver esta área de investigação, sendo os novos avanços caracterizados essencialmente 

por estudos de índole fisiológica e celular. A investigação das diferenças entre plantas resistentes 

e plantas não resistentes teve como consequência o desenvolvimento de diversos modelos 

fisiológicos interpretativos da resistência metálica específica (ERNST, 1975). Desde a década de 

70, a investigação da resistência metálica das plantas tem sido marcada pelos estudos dos 

aspectos fisiológicos e genéticos desenvolvidos por diferentes grupos de investigadores (ERNST et 

al., 1992). 

Mais recentemente, os métodos biogeoquímicos têm sido aplicados nos estudos de 

contaminação dos solos. Diversos trabalhos, sobre as comunidades vegetais em solos 

contaminados, têm revelado constantes associações (PERTENSON & NIELSON, 1978; BAKER, 1987; 

ERNST, 1990; KING, 1995; VANGRONSVELD et al., 1995; NAGARAJU & PRASAD, 1998; ADRIANO, 2001). 

Tem sido igualmente verificado que algumas espécies se encontram totalmente restringidas a 

solos metalíferos, enquanto que outras podem ocorrer quer em solos contaminados, quer em 

solos não contaminados. As espécies de plantas superiores que mostram uma tolerância aos 

elementos vestigiais pertencem, essencialmente, às famílias: Caryophyllaceae, Cruciferae, 

Cyperceae, Gramineae, Leguminosae e Chenopodiaceae (BROOKS, 1983). 

As espécies do género Agrostis são conhecidas como sendo colonizadoras de 

escombreiras de minas na Europa Oriental e Central (ERNST, 1990). As escombreiras de minas do 

Nordeste de Portugal encontram-se, sobretudo, colonizadas pelas espécies Agrostis castellana 

Boiss. & Reuter. e Agrostis delicatula Pourret (DE KOE et al., 1991; DE KOE, 1994). Estas espécies 

encontram-se distribuídas apenas no Sul e Sudoeste Europeu e têm sido objecto de poucos 

estudos sobre os seus mecanismos de resistência aos metais e metalóides. Contrariamente a 

outras espécies, como a Agrostis stolonifera, Agrostis canina, Agrostis capillaris e Agrostis 

gigantea, cuja capacidade para desenvolver tolerância aos metais pesados e arsénio se encontra 

relativamente bem estudada (PORTER & PERTERSON, 1975). 

O conhecimento dos mecanismos de resistência aos metais e metalóides e das espécies 

capazes de desenvolver genótipos tolerantes é fundamental para o desenvolvimento dos 

procedimentos de revegetação de escombreiras e áreas contaminadas, quer numa perspectiva de 

minimização dos impactes, quer no âmbito da recuperação paisagística e ambiental. De facto, as 

espécies vegetais, além do seu papel fixador do solo, actuam também como bioacumuladores de 

diversos elementos contaminantes, contribuindo para a diminuição da carga poluente (LYLE, 

1987). Por exemplo, algumas espécies de Agrostis têm sido usadas em programas de 

revegetação de escombreiras no NW Europeu, havendo mesmo cultivares de Agrostis capillaris 

disponíveis comercialmente (WILLIAMSON & JOHNSON, 1981). 
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Neste contexto, têm particular interesse as espécies hiperacumuladoras, por norma 

endémicas de lugares metalíferos ou fortemente contaminados, capazes de acumular metais em 

concentrações superiores a 0,1% do seu peso seco (BROOKS, 1998). 

Os estudos mais recentes têm também realçado a importância de caracterizar e quantificar 

o grau de associação dos diferentes metais a distintas fases reactivas do solo, em alternativa à 

simples determinação dos conteúdos totais, o que permite obter importantes indicações sobre a 

biodisponibilidade dos elementos poluentes para serem absorvidos pelas plantas. 

No entanto, são poucos os trabalhos feitos em Portugal nos domínios da geobotânica e 

biogeoquímica. O primeiro trabalho conhecido, em que é pela primeira vez, em Portugal, abordada 

a problemática da biogeoquímica, é um estudo de carácter genérico (NEIVA, 1955). Os trabalhos 

seguintes centram-se na temática da geobotânica em serpentinitos (SILVA, 1968 e 1981), a que se 

seguiu outro com alguns dados sobre a biogeoquímica da vegetação endémica das rochas 

ultramáficas do NE transmontano (SEQUEIRA, 1968). Só bastante mais tarde surgiram alguns 

trabalhos relevantes de índole propriamente biogeoquímica (SERRANO & FONSECA, 1989; DE KOE et 

al., 1991; HENRIQUES & FERNANDES, 1991; DE KOE & JAQUES, 1993; DE KOE, 1994; GRIMES & 

CARVALHO, 1994; PRATAS, 1996; DIEZ LÁZARO et al., 2002; BATISTA (2003); FREITAS et al., 2004a; 

FREITAS et al., 2004b; PRATAS, 2004; ALVARENGA et al. 2004; VENTURA et al., 2005; PRATAS et al., 

2005; BRANQUINHO et al., 2007; BATISTA et al., 2007; TURNAU et al., 2007; BECERRA CASTRO et al., 

2007; GARCIA LESTÓN et al., 2007; ABREU et al., 2008a; ABREU et al., 2008b). 

As áreas a estudar foram seleccionadas de modo a poderem oferecer uma panorâmica 

geral dos tipos mais representativos ocorrentes em Portugal, no âmbito das mineralizações e 

áreas mineiras associadas estano-volframíticas. Esboçaram-se áreas de estudo prévias, 

contemplando diversas minas, de entre as quais se seleccionaram cinco, todas com ganga 

essencialmente quartzosa, em função da mineralização e de factores ambientais: mina de 

Ervedosa (Vinhais), com cassiterite e rara volframite e diversos sulfuretos; mina de Rio de Frades 

e mina de Regoufe (Arouca), com volframite, scheelite e cassiterite e sulfuretos; mina de Adoria 

(Ribeira de Pena), com volframite e cassiterite e sulfuretos; e mina de Tarouca (Tarouca), com 

scheelite e cassiterite e sulfuretos. 

 

 

1.2- ESTRUTURA DA TESE 

 

Para facilidade de apresentação, a presente dissertação encontra-se estruturada em 9 

capítulos, como a seguir se resume: 

(1) O presente capítulo, introdutório, onde se apresenta a temática da dissertação, se 

referem outros trabalhos efectuados nas áreas estudadas e se definem as finalidades e 

os objectivos, assim como as linhas gerais do trabalho de investigação; 
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(2) O capítulo 2 é dedicado à caracterização das áreas estudadas, nomeadamente em 

termos geológicos, tipos de solos, clima, cobertura vegetal e uso da terra; 

(3) No capítulo 3 apresenta-se a metodologia seguida nos trabalhos de campo, 

nomeadamente os procedimentos de amostragem e descreve-se a metodologia 

seguida nos trabalhos de laboratório e de gabinete; 

(4) No capítulo 4 pretende-se apresentar uma caracterização dos diversos jazigos, 

referindo a história mineira e os processos de tratamento dos minérios, a geologia, 

mineralogia e geoquímica das principais mineralizações características de cada um dos 

jazigos; 

(5) Com o capítulo 5 pretende-se caracterizar as drenagens ácidas das minas e avaliar a 

dispersão de elementos químicos nas águas superficiais envolventes, com reflexos na 

qualidade da água, com base em resultados analíticos de amostras de águas obtidas 

ao longo de um ano de amostragem; 

(6) O capítulo 6 é dedicado à caracterização dos solos amostrados, principalmente do 

ponto de vista geoquímico, atendendo às concentrações totais dos elementos; 

(7) O capítulo 7, como complemento do anterior, explora os resultados da técnica de 

extracção química sequencial, no sentido de uma melhor caracterização do 

comportamento geoquímico dos elementos estudados, com reflexos na sua mobilidade 

ambiental e biodisponibilidade; 

(8) O capítulo 8 é dedicado à biogeoquímica, nomeadamente às relações planta – solo e à 

bioacumulação dos metais, com reflexo nas eventuais aplicações em esquemas de 

bioindicação e fitorremediação; 

(9) E finalmente, no capítulo 9, expõem-se as conclusões gerais, tentando relacionar os 

vários compartimentos ambientais numa perspectiva biogeoquímica, apresentando-se 

também algumas sugestões de trabalhos futuros. 

 

 

1.3- TRABALHOS ANTERIORES NAS ÁREAS ESTUDADAS 
 

Apesar de existir um número considerável de publicações relativas à geologia das regiões 

estudadas, estamos longe de possuir, sobre estas, um bom conhecimento sobre as matérias de 

índole ambiental. E, havendo alguns, escassos, trabalhos no domínio da geoquímica ambiental, 

são praticamente nulos os conhecimentos acerca de questões relativas à biogeoquímica 

ambiental das áreas estudadas. 
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Do ponto de vista da geologia dos locais, entre os trabalhos referidos na bibliografia anexa, 

são de salientar, por tratarem mais de perto as áreas em análise, as publicações de: 

 

ADAM e GAGNY (1989), ADAM (1987), GOMES (1996), GOMES (1999), GOMES e NEIVA (2001) e 

GOMES e NEIVA (2002), sobre a área da mina de Ervedosa; PEREIRA (1987), PEREIRA (1989) e 

MEDINA et al. (2003), relativas à região da mina de Adoria; TEIXEIRA et al. (1969), VIEGAS (1972), 

CERVEIRA et al. (1974), VIEGAS (1978), PEREIRA e BAPTISTA (1981), PEREIRA e BAPTISTA (1982), 

CERVEIRA (1984) e CERVEIRA et al. (1984), no que respeita à região da mina de Tarouca; SLUIJK 

(1963), PEREIRA et al. (1980), BAPTISTA, R. (1981), PINTO (1985), VAN GAANS, P.F.M.; VRIEND, S.P.; 

OOSTEROM, M.G.; BUSSINK et al. (1985), VRIEND et al. (1990), VAN HAAR et al. (1993), VAN GAANS et 

al. (1995) e MOURA (2007) que incidem sobre a área da mina de Regoufe e/ou da mina de Rio de 

Frades. 

 

Quanto às abordagens de assuntos relativos à história e arqueologia mineiras, ou aos 

processos metalúrgicos, e ao património geomineiro salientam-se as seguintes publicações: 

 

MOREIRA (1975), REYNAUD (1982b) e CERVEIRA (1984) que apresentam elementos sobre a mina de 

Tarouca; e VILAR (1998), MOURA (2005) e SILVA e RIBEIRO (2006) sobre as minas de Regoufe e Rio 

de Frades. 

 

Relativamente a trabalhos com abordagem a questões ambientais, nomeadamente no 

domínio da geoquímica, conhecem-se as publicações de: 

 

GOMES e FAVAS (2003), NOVAIS (2006), ÁVILA et al. (2006), NOVAIS et al. (2007) e NOVAIS et al. 

(2008) relativas à mina de Ervedosa; VALENTE e GOMES (2001) e VALENTE (2005), com algumas 

referências à mina de Adoria; e OLIVEIRA et al. (2002), num trabalho de síntese sobre o 

diagnóstico ambiental das principais áreas mineiras degradadas do país. 

 

No domínio da biogeoquímica ambiental conhecem-se apenas as seguintes publicações: 

 

DE KOE e CARVALHO (1988), DE KOE et al. (1992), DE KOE e JAQUES (1993) e DE KOE (1994), 

trabalhos essencialmente no domínio da ecofisiologia vegetal, onde se referem teores de arsénio 

e metais pesados em exemplares de Pinus pinaster e de espécies do género Agrostis 

provenientes de diversas minas da região de Trás-os-Montes, entre as quais as minas de 

Ervedosa e de Adoria; e VALENTE e GOMES (2007), sobre o papel das algas acidófilas como 

indicadores ecológicos em drenagens ácidas de várias minas, entre as quais a de Adoria. 

 

A estas há a acrescentar, já no âmbito do presente trabalho, as seguintes publicações: 
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GOMES e FAVAS (2005), FAVAS et al. (2005a), FAVAS et al. (2005b), FAVAS et al. (2005c), GOMES e 

FAVAS (2006), FAVAS et al. (2006a), FAVAS et al. (2006b), FAVAS et al. (2007) e FAVAS e PRATAS 

(2007b). 

 

 

1.4- FINALIDADES E OBJECTIVOS DO ESTUDO 
 
Pretendendo efectuar um estudo de biogeoquímica ambiental em zonas onde a influência 

antrópica se sobrepõe aos mecanismos naturais de dispersão dos elementos químicos definiu-se 

um modelo conceptual, marcado pelas seguintes finalidades: 

 

• caracterizar a assinatura biogeoquímica do Sn, W e metais associados, em solos e plantas, no 

contexto das áreas mineiras estano-volframíticas; 

 

• identificar espécies vegetais, ou partes das mesmas, indicadoras de elementos químicos 

presentes em excesso nos solos e nos materiais de escombreiras; 

 

• seleccionar espécies vegetais para utilização potencial em acções de recuperação ambiental 

de escombreiras e áreas mineiras degradadas caracterizadas por paragéneses minerais 

típicas das áreas de estudo. 

 

Estas linhas orientadoras visavam os seguintes objectivos: 

 

• caracterizar mineralógica, física e quimicamente: a) as paragéneses minerais de cada uma 

das minas; b) as escorrências superficiais envolvidas na dispersão secundária; c) os materiais 

constituintes das escombreiras; e d) os solos dominantes nas áreas de estudo; 

 

• estudar e caracterizar a distribuição do coberto vegetal nas áreas de estudo; 

 

• avaliar e caracterizar a dispersão dos elementos vestigiais nos solos envolventes das áreas 

mineiras a estudar; 

 

• avaliar a mobilidade potencial dos elementos vestigiais nos materiais das escombreiras e nos 

solos envolventes das áreas mineiras em estudo; 

 

• avaliar a biodisponibilidade potencial dos elementos vestigiais para as plantas em estudo; 
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• analisar e caracterizar o comportamento das várias espécies de plantas em estudo ao 

ambiente geoquímico; 

 

• analisar e caracterizar o comportamento dos elementos vestigiais em estudo no binómio solo 

– planta. 

 

Para atingir os objectivos enunciados, o trabalho de investigação efectuado consistiu, 

genericamente, no seguinte: 

 

• reconhecimento cartográfico das áreas envolventes das cinco minas em estudo, com vista à 

identificação de escombreiras, galerias de minas e outros vestígios da actividade mineira, 

assim como à inventariação de linhas de água; 

 

• amostragem de águas superficiais e de drenagens de minas, inseridas num esquema de 

monitorização com periodicidade bimestral (um ano de amostragem). Cada campanha de 

amostragem realizada compreendeu determinações analíticas in situ de parâmetros expeditos 

(temperatura, pH, Eh e condutividade) e análises químicas laboratoriais, tendo sido doseados 

os seguintes elementos químicos: SO4, HCO3, Ca, K, Mg, Na, Cl, Ag, As, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, 

Ni, Pb, Zn e Cd; 

 

• amostragem das várias espécies de plantas ocorrentes nas áreas estudadas e dos 

respectivos solos substrato (solos naturais e escombreiras), destinadas às análises químicas 

totais. Foram ainda aplicadas técnicas de extracção química selectiva sequencial, em 

amostras de solos e escombreiras, de forma a identificar a partilha dos metais pelas fases 

minerais, uma vez que a determinação das concentrações totais não é suficiente num estudo 

de índole ambiental. A forma química de um determinado elemento determina o seu 

comportamento no meio em que se encontra e a sua disponibilidade para ser utilizado pelas 

plantas ou não; 

 

• amostragem de filões mineralizados das áreas estudadas e preparação de lâminas delgadas 

polidas. Estas foram estudadas ao microscópio de luz transmitida e de luz reflectida e foram 

alvo de análises químicas pontuais dos minerais por microssonda electrónica; 

 

• tratamento geomatemático, segundo uma análise exploratória mono- bi- e multi-variada, no 

sentido de modelar o comportamento dos sistemas ambientais em estudo, com a consequente 

racionalização da sua interpretação. 
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Capítulo 2 
 

 

ENQUADRAMENTO 
DAS ÁREAS ESTUDADAS 

 

 

 

 

 

 

2.1- ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOMORFOLÓGICO 
 

As áreas estudadas situam-se na Região Norte de Portugal (figura 2.1) e repartem-se pelas 
sub-regiões estatísticas (NUT III) do Alto Trás-os-Montes (mina de Ervedosa), do Tâmega (mina 
de Adoria), do Douro (mina de Tarouca) e de Entre Douro e Vouga (mina de Regoufe e mina de 
Rio de Frades). Atendendo à divisão tradicional de Portugal em províncias, a mina de Ervedosa e 
a mina de Adoria localizam-se ambas na província de Trás-os-Montes e Alto Douro, a mina de 
Tarouca situa-se na província da Beira Alta e a mina de Regoufe e a mina de Rio de Frades 
enquadram-se ambas na província do Douro Litoral. 

 

MINA DE ERVEDOSA 
A mina de Ervedosa, também conhecida por mina do Tuela, localiza-se na freguesia de 

Ervedosa, do concelho de Vinhais, do distrito de Bragança e insere-se na folha nº 49 (Torre de 
Dona Chama) da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, editada pelo Instituto Geográfico do 
Exército (IGE). 

A área é acessível pela estrada nacional nº 103 (Chaves – Bragança) e pelas estradas 
nacionais nº 315 (Rebordelo – Mirandela) e nº 206 (Valpaços – Bragança), sendo necessário, em 
qualquer caso, seguir uma estrada municipal que liga Rebordelo a Ervedosa. A sul da região 
encontra-se o itinerário principal nº 4 (IP4), que liga Vila Real a Bragança. 

De acordo com a Carta dos Solos, do Uso Actual e da Aptidão da Terra do Nordeste de 
Portugal (AGROCONSULTORES & COBA, 1991), a área da mina de Ervedosa situa-se na transição 
da região natural de Bragança para a região natural do Tua. Esta zona é, assim, caracterizada 
pelo profundo encaixe da rede hidrográfica do Tuela – Rabaçal, que provoca uma acentuada 
movimentação da superfície, com o característico relevo de formas onduladas e pequenas 
plataformas. 

A componente geomorfológica dominante nesta área é o vale do rio Tuela. Aqui, o rio 
descreve um trajecto com uma orientação próxima de N30ºE e atravessa essencialmente, 
formações xistentas, o que determina um perfil mais suave e evoluído, bem como o seu encaixe 
em vertentes abruptas ao interceptar rochas graníticas. O rio Tuela é, nesta fase do seu percurso, 
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fortemente meandrizante e com traçado ortogonal, como consequência do controle estrutural que 
origina troços rectilíneos com direcções próximas das da fracturação dominante na zona (NNE-
SSW e N70W). Este controle estrutural determina igualmente a forte assimetria das vertentes do 
vale do rio. A meandrização do rio parece ser também condicionada por controlo litológico, pois 
inicia a inflexão quando encontra as cristas quartzíticas. 

 

MINA DE ADORIA 
A mina de Adoria, também conhecida por mina de Cerva, situa-se na freguesia de Cerva, do 

concelho de Ribeira de Pena, do distrito de Vila Real e enquadra-se na folha nº 87 (Vilar de 
Ferreiros) da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, editada pelo IGE. 

O acesso a esta mina faz-se pela estrada municipal nº 2 (Vila Real – Vila Pouca de Aguiar) 
e pela estrada nacional nº 206 (Vila Pouca de Aguiar – Ribeira de Pena). A partir desta, é 
necessário seguir pela estrada secundária que faz a ligação a Cerva e, desta, à mina. Em 
alternativa a este itinerário, pode aceder-se à mina de Adoria pela estrada nacional nº 210 
(Amarante – Mondim de Basto) ou pela estrada nacional nº 304 (Vila Real – Mondim de Basto), 
seguir depois pela estrada nacional nº 312, que dá acesso a Cerva e desta pela estrada municipal 
que faz a ligação à mina. A sul da região encontra-se o IP4 (Amarante – Vila Real – Bragança), a 
norte encontra-se a auto-estrada nº 7 (A7), que liga Vila Pouca de Aguiar a Fafe e a leste 
encontra-se a auto-estrada nº 24 (A24) (Vila Real – Chaves). 

Segundo a Carta dos Solos, do Uso Actual e da Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal 
(AGROCONSULTORES & COBA, 1991), a área da mina de Adoria situa-se na transição da região 
natural do Tâmega para a região natural do Alvão – Marão. Esta zona é dominada pelo encaixe 
profundo do Rio Tâmega e de toda a rede hidrográfica secundária, donde resultam aparatosos 
vales em V, alternando com formas acidentadas, de que se salientam as extensas encostas 
íngremes que, directamente, conduzem aos cimos do monte da Sr.ª da Graça e da serra do Alvão. 

 

MINA DE TAROUCA 
A mina de Tarouca localiza-se na freguesia de Várzea da Serra, do concelho de Tarouca, 

do distrito de Viseu e insere-se na folha nº 147 (Tarouca) da Carta Militar de Portugal, à escala 
1:25.000, editada pelo IGE. 

Esta área é acessível pela auto-estrada nº 24 (A24) (Vila Real – Viseu). A partir desta, é 
necessário seguir pela estrada municipal que liga as povoações de Mezio e Várzea da Serra e 
seguir, depois, por algumas estradas de terra batida até alcançar a mina de Tarouca. 

De acordo com a já referida Carta dos Solos, do Uso Actual e da Aptidão da Terra do 
Nordeste de Portugal, a área da mina de Tarouca enquadra-se na transição da região natural de 
Montemuro para a região natural da Beira Douro. Esta região relaciona-se com as vertentes 
alcantiladas da serra de Montemuro, cujo ponto mais alto atinge 1382 m, que expressivamente 
pendem para o Douro, marcando desníveis da ordem dos 700 a 900 metros e com as vertentes da 
serra de Leomil, descrevendo uma sucessão de formas acidentadas, de interflúvios e vales, que 
se interpõem entre a plataforma planáltica, granítica e definida por estas serras, e as formações 
xistentas do vale do Douro. 
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O dorso principal da serra de Montemuro continua, para NE, pela Gralheira e Panchorra, 

sempre com altitudes superiores a 1100 m, salientando-se os altos de Coelhoso (1139 m), Ladário 

3º (1216 m), Dornas (1186 m), S. Cristóvão (1141 m), etc. Fazem também parte do conjunto de 

relevos do maciço de Montemuro o Alto de Vila Lobos (1116 m), as serras do Poio e de Meadas 

(1122 m, na Fonte da Mesa), sobranceira à cidade de Lamego, assim como a serra de Bigorne 

(1210 m, no Penedo do Nuno). 

Vista dos lados de Castro Daire, a serra de Montemuro apresenta um perfil característico, 

formado pelas elevações graníticas, salientando-se o conjunto de cinco relevos mamilares a que a 

gente da região chama “as tetas” (TEIXEIRA et al., 1969); daí o nome de serra das Tetas, por que é 

conhecida nesta área. 

Na zona oriental da área estudada destaca-se, como relevo, a serra de Santa Helena, 

igualmente de natureza granítica, com 1101 m de altitude, na capela desta invocação, e 1091 m 

no vértice geodésico (v. g.) de Tarouca. De cimo aplanado e vertentes íngremes, sobretudo para 

os lados de Tarouca e Lalim, esta elevação orienta-se na direcção NW-SE. 

A sul e sudoeste da área estudada (região de Almofala) encontra-se a serra da Cascalheira, 

com o ponto culminante no v. g. de Mourisca (1037 m), em ligação com os relevos que 

acompanham o rio Varosa. 

Entre as serras de Bigorne, de Santa Helena e da Cascalheira encontra-se o extenso 

patamar de Bigorne, Mezio, Moura Morta, etc., ao longo da qual se instalam a antiga estrada de 

Castro Daire e a recente A24, com amplas zonas aplanadas, como a da Senhora da Ouvida (a 

cerca de 850 – 900 m) e, mais a leste, a da Várzea da Serra (a cerca de 900 – 1000 m), 

coincidente com a zona essencialmente xistosa e na envolvente da mina de Tarouca. 

Nas zonas graníticas a erosão condicionou a formação de pequenas elevações, 

amontoados caóticos de blocos, fragas e lajes de grandes dimensões e aspectos dignos de nota, 

que o povo assinalou dando-lhes nomes apropriados ou relacionando-os com lendas algo 

ingénuas. 

Como aspecto saliente destaca-se a rede hidrográfica principal (rio Varosa), tributária do 

Douro, que nasce na região dos xistos metamorfizados de Várzea da Serra, passa no bordo 

oriental da área estudada, com percurso serpenteante, e entalha profundamente a superfície 

primitiva, o que conduziu a toda uma movimentação do relevo, destacando-se os interflúvios, que 

culminam em plataformas residuais do nível primitivo e os vales bem encaixados, que nos troços 

iniciais, na envolvente da mina de Tarouca, são largos e de forte ocupação agrícola. 

Em virtude da inclinação do leito, este e outros cursos de água da região, todos afluentes 

ou subafluentes do Douro, têm regime torrencial na época das chuvas, mas possuem caudal 

diminuto ou nulo no período seco. São vulgares as cascatas e pequenas quedas de água e alguns 
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destes cursos de água, como o rio Varosa, deram azo à instalação de aproveitamentos 

hidroeléctricos. 

 

MINA DE REGOUFE E MINA DE RIO DE FRADES 
A mina de Regoufe localiza-se na proximidade da povoação de Regoufe, na freguesia de 

Covêlo de Paivó e a mina de Rio de Frades situa-se junto à povoação de Rio de Frades, na 

freguesia de Cabreiros, ambas do concelho de Arouca, do distrito de Aveiro e enquadram-se na 

folha nº 155 (Arouca) da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, editada pelo IGE. 

O acesso a estas minas pode fazer-se pela estrada nacional nº 224/IC35, a partir quer da 

auto-estrada nº 4 (A4), quer do itinerário complementar nº 2 (IC2), quer mesmo da auto-estrada nº 

1 (A1). Desde a EN224 é necessário seguir pela estrada nacional nº 326 até Arouca e depois por 

um conjunto de estradas municipais até à mina de Rio de Frades e até à mina de Regoufe. O 

acesso a estas minas pode também ser feito a partir da A24, pela estrada nacional nº 225. 

Do ponto de vista geomorfológico, as áreas da mina de Regoufe e da mina de Rio de 

Frades enquadram-se numa região onde surge um conjunto de relevos, genericamente designado 

de maciço da Gralheira (GIRÃO, 1922; RIBEIRO et al., 1943), que se desenvolve entre as serras do 

Caramulo e de Montemuro, e onde se inserem as serras da Freita e da Arada. Trata-se de 

grandes extensões com diversidade geológica e numerosos acidentes naturais de elevado valor 

paisagístico, a que se aliam as formas de utilização da terra, geometrizadas pela utilização do 

socalcamento e as formas ainda tradicionais dos núcleos de povoamento. 

 

 

2.2- ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 
 

2.2.1- ENQUADRAMENTO NO MACIÇO IBÉRICO (CADEIA HERCÍNICA) 
 

Segundo RIBEIRO et al. (1979) e RIBEIRO (2006) a Península Ibérica é, no quadro 

geotectónico europeu, constituída, essencialmente, pelo fragmento mais contínuo do soco 

Hercínico (ou Varisco) europeu (Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico), que aflora 

predominantemente na sua parte ocidental. Esta unidade é formada por materiais precâmbricos e 

paleozóicos, apresentando uma notável zonalidade no que diz respeito à paleogeografia, ao estilo 

tectónico e ao metamorfismo (figura 2.2). 

Foi STAUB (1926 in JULIVERT, 1983) quem reconheceu a existência de zonalidade a nível do 

Soco Hercínico da Península Ibérica. Porém, esta zonalidade paleogeográfica e geotectónica, foi 

definida por LOTZE (1945), recorrendo a critérios de índole estratigráfica, metamórfica e 

magmática, tendo dividido o Maciço Hespérico em seis sectores de disposição paralela à tectónica 

hercínica. Outros esquemas de divisão foram posteriormente propostos por autores como MATTE 

(1968), JULLIVERT et al. (1972), RIBEIRO (1974) e RIBEIRO et al. (1979), representando 
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reajustamentos ou diferenças substanciais. Por exemplo, a criação da Zona Centro-Ibérica foi 

proposta por JULLIVERT et al. (1972), por junção das zonas Galaico-Castelhana e Luso oriental-

Alcudiana de LOTZE. E embora nessa altura a aloctonia dos maciços polimetamórficos fosse ainda 

discutível, foram estes autores que também reconheceram uma “sub-zona” da Galiza média – 

Trás-os-Montes que, genericamente, abrange os materiais mais deformados e de mais alto grau 

metamórfico da Zona Galaico-Castelhana de LOTZE (DIAS, 2006). 

Atendendo às características fortemente distintivas de alguns dos elementos daquela sub-

zona, nomeadamente, segundo DIAS (2006), a presença dos maciços polimetamórficos, a grande 

extensão de rochas metamórficas de alto grau e um abundante vulcanismo de idade silúrica, 

alguns autores reconheceram-lhe o estatuto de zona (TEX & FLOOR, 1971; RIBEIRO, 1974), 

sobreposta tectonicamente à Zona Centro-Ibérica, o que foi formalmente proposto por FARIAS et al. 

(1987) com o nome de Zona Galiza – Trás-os-Montes. 

 

 
Figura 2.2- Esquema geológico do Maciço Hespérico ou Ibérico (adaptado de PÉREZ-ESTAÚN et al., 2004). 

 

Depois de JONES et al. (1983) e HOWELL et al. (1985) terem designado por terrenos as 

macroestruturas tectono-estratigráficas limitadas por acidentes maiores, RIBEIRO et al. (1987), 

QUESADA (1991 e 1992) e RIBEIRO et al. (1996) propuseram a divisão do Maciço Hespérico em 

terrenos (unidades estruturais de 1ª ordem), aos quais se subordinam hierarquicamente unidades 

estruturas de 2ª ordem (zonas). Assim, distinguem-se, de este e nordeste para oeste e sudeste, 

as seguintes unidades e subunidades (RIBEIRO et al., 1996; RIBEIRO, 2006): 
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1. Terreno Ibérico (TI), incluindo a Zona Cantábrica (ZC), a Zona Astur-ocidental Leonesa 

(ZAOL), a Zona Centro-Ibérica (ZCI) e a Zona de Ossa-Morena (ZOM), assim como o 

parautóctone com afinidade à ZCI e o complexo basal com afinidade à ZOM; 

2. Terreno Sul Português (TSP), de natureza continental, ao qual corresponde a Zona Sul 

Portuguesa (ZSP); 

3. Terrenos Exóticos, carreados sobre os anteriores. 

 

Todas as áreas estudadas pertencem ao Terreno Ibérico e, dentro deste, as áreas 

correspondentes às minas de Tarouca, Regoufe e Rio de Frades localizam-se na Zona Centro-

Ibérica, no Domínio das Dobras Verticais, a área da mina de Ervedosa situa-se na Zona Galiza – 

Trás-os-Montes, no Complexo Parautóctone com afinidade à Zona Centro-Ibérica e a área da 

mina de Adoria enquadra-se na periferia da Zona Galiza – Trás-os-Montes, junto à fronteira entre 

esta e a Zona Centro-Ibérica (figura 2.3). 

Tanto a Zona Centro-Ibérica como a Zona Galiza – Trás-os-Montes devem a sua 

estruturação à Orogenia Hercínica (ou Varisca), numa sucessão de três fases de deformação: D1, 

D2 e D3 (ou F1, F2 e F3) (RIBEIRO et al., 1974; NORONHA et al., 1979; FERREIRA et al., 1987; RIBEIRO, 

2006; NORONHA et al., 2006). O período tardi- e pós-D3 caracteriza-se por deformação dúctil-frágil 

e frágil que determinou o desenvolvimento de sistemas conjugados de fracturas: o principal com 

direcção NNE-SSW e o conjugado com direcção NNW-SSE (NORONHA et al., 2006). 

Segundo DALLMEYER e MARTÍNEZ GARCIA (1990) a Zona Centro-Ibérica engloba as unidades 

Autóctone e Alóctone, podendo esta última corresponder à Zona Galiza – Trás-os-Montes de 

FARIAS et al. (1987). O Autóctone da Zona Centro-Ibérica apresenta uma homogeneidade 

acentuada, quer no que diz respeito às sequências litoestratigráficas do Paleozóico, quer no que 

toca ao estilo de deformação associado à D1 varisca; todavia, como referem DIAS et al. (2006a), é 

possível salientar heterogeneidades que possibilitam a delimitação de sectores com 

características próprias e diferenciados de acordo com o critério utilizado. 

Assim, com base nas estruturas megascópicas de primeira fase da deformação varisca 

(D1), DÍEZ BALDA et al. (1990) e DIAS (1998) subdividem a unidade Autóctone em dois domínios: o 

Domínio das Dobras Deitadas e o Domínio das Dobras Verticais. A estruturação do Domínio das 

Dobras Verticais é atribuída à actuação de três fases de deformação variscas consecutivas (D1, 

D2, D3) e à formação, num período relativamente mais tardio, de zonas de cisalhamento 

subverticais e de falhas que assinalam o estádio de adelgaçamento orogénico. Um zonamento 

mais detalhado do sector ocidental deste domínio pode ser visto em trabalhos mais recentes (DIAS 

et al., 2006a). 
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Figura 2.3- (A) Esquema da Zona Centro-Ibérica e subdivisão em domínios (adaptado de MARTÍNEZ CATALÁN 
et al., 2004) e (B) mapa geológico simplificado de um sector do noroeste peninsular, com indicação das áreas 
de estudo (E- Mina de Ervedosa; A- Mina de Adoria; T- Mina de Tarouca; R- Mina de Regoufe; RF- Mina de 
Rio de Frades) (adaptado do Mapa Geológico da Península Ibérica à escala 1:2.000.000 – IGME, 2004). 
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A Zona Centro-Ibérica é, assim, uma zona bastante complexa, constituída por formações 

autóctones, com idades compreendidas entre o Precâmbrico e o Devónico Inferior, que são 

geralmente agrupadas em duas megasequências: uma pré-ordovícica e outra pós-câmbrica. A 

primeira é constituída pelo Super Grupo Dúrico-Beirão (Complexo Xisto-Grauváquico) que aflora 

quase continuamente pelo Centro e Norte de Portugal. Em Espanha constitui grande parte dos 

afloramentos da Estremadura. A segunda megasequência, constituída por rochas pós-câmbricas 

e geralmente mais recentes do que a transgressão da base do Ordovícico, aflora um pouco por 

todo o Maciço Hespérico. Estas rochas estão habitualmente associadas ao núcleo de sinformas 

ou preservadas em bacias tectónicas formadas no final ou depois da orogenia Hercínica. 

O Super Grupo Dúrico-Beirão é o termo actualmente utilizado para designar um conjunto de 

materiais aparentemente monótono e possante, com composição predominantemente xistosa e 

grauváquica, que se situa discordantemente sob o Ordovícico. A sequência estratigráfica é de 

idade neoproterozóica – câmbrica, estando o seu limite em discussão. 

Proposta inicialmente por SOUSA (1982), é actualmente aceite pela generalidade dos 

autores a subdivisão, em Portugal, do Super Grupo Dúrico-Beirão em Grupo do Douro e Grupo 

das Beiras. De uma forma geral, o Grupo do Douro aflora na metade Norte de Portugal, enquanto 

que o Grupo das Beiras se estende na metade Sul, não havendo ainda consenso geral no que 

respeita aos seus limites e correlação estratigráfica. SOUSA (1983) propõe uma linha geográfica 

hipotética que separa os dois “domínios paleogeográficos” do Super Grupo Dúrico-Beirão, tendo 

por base a ausência generalizada de rochas calcossilicatadas a sul desta e que coincidiria 

grosseiramente, como refere o autor, com a linha de separação das Zonas Galaico-Castelhana e 

Luso-Oriental-Alcúdica de LOTZE (1945). 

No entanto, a Carta Geológica de Portugal, na escala 1/500.000 (IGM, 1992), coloca a 

separação entre estes dois Grupos ao longo do bordo nordeste do sinclinal de Porto – Sátão, que 

por sua vez constitui o flanco SW do anticlinal de Valongo – Sátão. Já os coordenadores do Mapa 

Geológico da Península Ibérica à escala 1/1.000.000 (ITGE, 1994) optaram por colocar esta 

separação ao longo da antiforma Porto – Viseu. 

Porém, DIAS et al. (2006a), num trabalho recente de síntese sobre a geologia de Portugal 

(DIAS et al., 2006b), aceitam o limite proposto por OLIVEIRA et al. (1992), uma linha que passa por 

S. João da Madeira, Viseu e serra da Malcata, utilizando o mesmo critério de SOUSA (1983), isto é, 

a ausência, a sul desta linha, dos calciturbiditos que caracterizam o Grupo do Douro. 

A Zona Centro-Ibérica constitui o domínio central do orógeno hercínico, motivo pelo qual é 

uma zona de magmatismo importante, distinguindo-se diferentes tipos de granitóides, em função 

do seu período de instalação (FERREIRA et al., 1987; DIAS, 2001; MARTÍNEZ CATALÁN et al., 2004; 

DIAS et al., 2006a; AZEVEDO & VALLE AGUADO, 2006). Aos domínios peribatolíticos, nomeadamente 

aos granitos tardi-hercínicos (GOINHAS, 1985; NEIVA, 2001; NORONHA et al., 2006), ocorrem 

associadas mineralizações de volfrâmio (W) e estanho (Sn) (pegmatitos, filões de quartzo e 

«stockworks»), assim como às suas auréolas de contacto com os metassedimentos («skarns» e 
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corneanas calcosilicatadas com scheelite). São ainda conhecidas, nesta zona, mineralizações em 

filões hidrotermais de arsénio e ouro, de antimónio e ouro de chumbo, zinco e prata e, claro, as 

mineralizações de urânio, ligadas a fenómenos tectónicos e metalogenéticos tardios que 

afectaram os granitos calco-alcalinos pós-tectónicos. 

A Zona Galiza – Trás-os-Montes incorpora um conjunto de mantos de carreamento 

instalados sobre o autóctone da Zona Centro-Ibérica, que podem ser integrados nos terrenos 

tectono-estratigráficos definidos por RIBEIRO et al. (1987), QUESADA (1991 e 1992) e RIBEIRO 

(2006). Segundo RIBEIRO et al. (1990), MARQUES et al. (1996), RIBEIRO (2006), RODRIGUES et al. 

(2006) e RIBEIRO et al. (2006) estes mantos constituem quatro grandes unidades, da base para o 

topo: 1) Complexo Parautóctone ou Complexo de Mantos Parautóctones; 2) Complexo Alóctone 

Inferior ou Complexo Basal; 3) Complexo Alóctone Intermédio ou Complexo Ofiolítico ou, ainda, 

Terreno Ofiolítico do NW Ibérico e 4) Complexo Alóctone Superior ou Terreno Continental 

Alóctone. Os complexos parautóctone e alóctone inferior são incluídos no Terreno Ibérico. 

Segundo GOINHAS (1985), as formações do Complexo Parautóctone têm associadas 

mineralizações de volfrâmio e estanho (filões de quartzo, pegmatitos e «stockworks»), de urânio 

(contactos granito – xisto e filões de quartzo), de ferro (estratóides ligados a níveis quartzíticos do 

Ordovícico) e de ouro e prata (filões de quartzo com arsenopirite e/ou níveis quartzíticos 

lenticulares intercalados com formações ampelitosas silúricas). 

À semelhança do que ocorreu em diversos pontos da cadeia hercínica, também em 

Portugal aquela orogenia foi acompanhada de magmatismo sin-orogénico, que se manifesta por 

granitizações abundantes, principalmente durante e após a terceira fase (D3) de deformação 

(FERREIRA et al., 1987; DIAS, 2001; MARTÍNEZ CATALÁN et al., 2004; DIAS et al., 2006a; AZEVEDO & 

VALLE AGUADO, 2006). 

Atendendo a que o plutonismo granítico de idade hercínica está preferencialmente 

relacionado com a última fase de deformação dúctil (D3), FERREIRA et al. (1987) subdividiram os 

granitóides hercínicos em quatro grandes grupos: 1) ante-D3, que apresentam características 

semelhantes às dos granitóides sin-D3, mas de ocorrência extremamente reduzida em Portugal; 2) 

sin-D3, que constituem extensos complexos batolíticos e incluem a maior parte dos granitos e 

leucogranitos peraluminosos de duas micas e, com menor representação, alguns corpos de 

granodioritos e granitos biotíticos; 3) tardi-D3 e 4) pós-D3, que formam frequentemente maciços 

compósitos zonados, envolvidos por auréolas de metamorfismo de contacto e compreendem, 

predominantemente, granodioritos e granitos biotíticos não deformados, fraca a moderadamente 

peraluminosos, aos quais se associam, com frequência, rochas de composição básica e 

intermédia; também se incluem aqui as intrusões de granitos biotítico-moscovíticos e de duas 

micas, cuja instalação foi tardia ou posterior à D3. 

Relativamente aos granitóides sin-D3, FERREIRA et al. (1987) distinguem dois subgrupos 

extremos, no que respeita à sua origem e composição, sendo igualmente diferenciada a sua 
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produtividade em termos metalogenéticos (RIBEIRO & PEREIRA, 1982; GOINHAS & VIEGAS, 1983; 

GOINHAS, 1985; NORONHA, 2006): 1) granitos peraluminosos ou “granitos de duas micas” 

(moscovite dominante); são “granitos mesocrustais” gerados por anatexia húmida controlada pelo 

metamorfismo regional, pós-espessamento crustal, caracterizados pela presença de moscovite 

primária, alumino-silicatos, cordierite e granada, e aos quais ocorre associado com frequência 

estanho e mais raramente tungsténio; 2) granitóides calcoalcalinos a sub-alcalinos, isto é, granitos 

monzoníticos e granodioritos ou “granitóides biotíticos com plagioclase cálcica”; são “granitóides 

basicrustais” com fácies que podem variar de tonalitos, a granodioritos com horneblenda e/ou 

biotite e a granitos biotíticos ou até leucogranitos, e aos quais as associações de mineralizações 

tungstíferas são mais abundantes que as estaníferas. 

Os primeiros dados geocronológicos dos granitóides hercínicos do sector português da 

Zona Centro-Ibérica devem-se a PRIEM et al. (1970), segundo os quais os granitos «Older» se 

teriam instalado aos 309 ± 11 Ma e os «Younger» aos 290 ± 11 Ma. Este intervalo de idades, 

atribuído aos diferentes episódios de actividade magmática hercínica, foi sendo sucessivamente 

alargado (AZEVEDO & VALLE AGUADO, 2006), com a obtenção de novos dados de datação 

radiométrica. Assim, PINTO et al. (1987) apresentam uma compilação dos dados geocronológicos 

obtidos até há data (a partir essencialmente dos métodos Rb-Sr e K-Ar), concluindo que a 

instalação dos granitóides hercínicos decorreu entre os 380 Ma e os 250 Ma. 

Porém, muitas das datações em que se baseou esta compilação vieram a ser re-

interpretadas, uma vez que os sistemas isotópicos Rb-Sr e K-Ar são facilmente perturbados por 

processos pós-magmáticos e as idades obtidas nem sempre reflectem a idade de cristalização 

(AZEVEDO & VALLE AGUADO, 2006). Em contrapartida, a aplicação de métodos radiométricos 

baseados em sistemas isotópicos mais fiáveis (U-Pb em zircões e monazites) tem permitido a 

obtenção de um conjunto de dados geocronológicos de alta precisão para um grande número de 

maciços graníticos do Norte e Centro de Portugal (ALMEIDA et al., 1998; DIAS et al., 1998; MARTINS, 

1998; MARTINS et al., 2001; AZEVEDO et al., 2005; VALLE AGUADO et al., 2005; TEIXEIRA et al., 2006; 

DIAS et al., 2006). 

Assim, com base nestes resultados, AZEVEDO e VALLE AGUADO (2006) distinguem dois 

grandes ciclos de actividade magmática hercínica na Zona Centro-Ibérica, correspondendo à 

instalação dos granitóides sin-D3 (≈ 320-310 Ma) e dos granitóides tardi-pós-D3 (≈ 310-290 Ma). 

Destacam-se os granitóides biotíticos sin-D3 e tardi- a pós-D3 e os granitóides de duas 

micas sin- a tardi-D3. Os granitóides da área de Ervedosa compreendem granitóides biotíticos, sin-

D3, deformados, e granitóides de duas micas, sin- a tardi-D3, deformados e pouco deformados, 

que intruíram ao longo do núcleo do antiforma Chaves – Miranda do Douro. Os granitóides das 

áreas de Adoria e Tarouca correspondem, igualmente, a granitóides de duas micas, sin-D3, que 

ocupam os núcleos dos antiformas Monção – Mondim – Murça – Moncorvo e Valongo – Castro 

Daire, respectivamente. Ao longo deste último antiforma, intruíram ainda granitóides biotíticos 
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tardi- a pós-D3. Associados a estes, há que destacar a ocorrência de leucogranitos tardios, que 

constituem também o maciço de Regoufe, no antiforma Porto – Viseu – Guarda. 

Ainda que alguns autores contestem a distinção entre granito “especializado” em Sn ou W e 

granito “normal” (e.g. HOSKING, 1967 citado por ARRIBAS et al., 1981), existem numerosos 

trabalhos, especialmente da Alemanha e da Rússia, que tendem a estabelecer esta discriminação 

de forma cada vez mais fundamentada. 

Por conseguinte, torna-se possível distinguir, numa determinada província estano-

tungstífera, os granitos associados às mineralizações, chamados de granitos especializados, dos 

granitos normais, cujos conteúdos em Sn-W se situam próximos do Clarke (WEDEPOHL, 1969), isto 

é, Sn ≈ 3 ppm e W ≈ 1,5 ppm. Os granitos especializados apresentam 30 ± 20 ppm de Sn, 

segundo TISCHENDORF (1977), ou 18-26 ppm de Sn, segundo LEHMANN (1990), e 7 ± 3 ppm de W 

(TISCHENDORF, 1977). 

Segundo NORONHA et al. (2006) os granitos do Norte de Portugal apresentam, geralmente, 

teores em metais baixos, nomeadamente em W, cujos teores médios raramente excedem 7 ppm. 

Contrariamente, os granitos das áreas estaníferas revelam, em geral, conteúdos significativos em 

Sn, geralmente da ordem dos 30 ppm. NEIVA (2001), num trabalho de síntese, refere que os 

granitos do Norte e Centro de Portugal associados a mineralizações de Sn e W são, geralmente, 

granitos fortemente diferenciados do tipo S, com 18-100 ppm de Sn e 3-9 ppm de W. 

Neste contexto, NORONHA et al. (2006) admitem que para pelo menos alguns dos jazigos de 

Sn, a redistribuição do «stock» metal já existente nos granitos possa ter sido suficiente, enquanto 

que para os jazigos de W houve a necessidade de introdução de metal suplementar, por 

participação de fluidos hidrotermais promotores do acréscimo do teor de metais, atendendo a que 

apenas os processos de diferenciação magmática, assim como os de alteração tardi- a pós-

magmática, não são suficientes para justificar as concentrações observadas. 

Estas observações são corroboradas por vários trabalhos, como os de NEIVA (1987) que 

estudou a composição das moscovites de diferentes jazigos portugueses e conclui que esta é 

variável em função do tipo de jazigo e que os fluidos hidrotermais responsáveis pela cristalização 

das salbandas são mais ricos em W, Sn e Cu que os fluidos responsáveis pela graisenização, 

nomeadamente nos jazigos de Sn. 

 

 

2.2.2- ENQUADRAMENTO METALOGENÉTICO 
 

A moderna análise metalogenética tem como duas das suas bases fundamentais os 

conceitos de província metalogenética e de época metalogenética, ambos introduzidos por 

LAUNAY, em 1913 (GASPAR, 1981), que também elaborou os primeiros mapas metalogenéticos da 

Europa, sendo as províncias definidas por parâmetros relacionados com a distribuição espacial 

dos jazigos minerais e as épocas por parâmetros de cariz temporal. 
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Porém, actualmente, é ainda controversa a definição de província metalogenética, tendo 

sido, ao longo do tempo, introduzidos, por diversos autores, outros parâmetros, para além da 

distribuição espacial, como sejam: a “consanguinidade” das mineralizações (SPURR, 1923); a 

simultaneidade dos estádios orogénicos e ciclos magmáticos e a analogia com as províncias 

petrográficas (NIGGLI, 1929); ou os parâmetros relacionados com a extensão das províncias, que 

segundo PETRASCHECK (1965) deveriam ter, pelo menos segundo uma das direcções, uma 

extensão mínima de 1000 km. 

Diversos autores têm defendido que as mineralizações de Sn e W no território ibérico se 

distribuem segundo faixas ou alinhamentos preferenciais, de um modo geral condicionados pelas 

estruturas geológicas regionais e de um modo particular pelos factores geológico-estruturais locais 

(NEIVA, 1944; THADEU, 1973, 1977; CARVALHO, 1974; BRANDÃO et al., 1978; SCHERMERHORN, 1982; 

RIBEIRO & PEREIRA, 1982; DERRÉ, 1982; DERRÉ et al., 1982; GOINHAS & VIEGAS, 1983; COURRIOUX 

et al., 1984; GOINHAS, 1985; DERRÉ et al., 1987; ADAM, 1987; ADAM & GAGNY, 1989; PEREIRA et al., 

1993; NORONHA et al., 2006). Neste contexto, define-se, na Península Ibérica, uma província 

metalogenética estanífera e tungstífera (ou província estano-volframítica, estano-tungstífera, ou 

ainda tungsto-estanífera), há muito conhecida, a qual se sobrepõe, no nosso país, à Zona Galiza – 

Trás-os-Montes e à Zona Centro-Ibérica (figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4- Unidades geotectónicas e os principais depósitos e minas de W e/ou Sn em Portugal (adaptado 
de IGM, 1998). 

 

A província metalogenética estano-volframítica ibérica, na qual se enquadram todas as 

áreas estudadas, estende-se a leste do cisalhamento Porto – Coimbra – Tomar e a nordeste do 
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carreamento da Juromenha, ultrapassa as fronteiras do território português e estende-se, a norte, 

até próximo de Santiago de Compostela, passando pelas regiões de Salamanca, Cáceres e 

Badajós, sendo o seu limite sudeste a falha de Guadalquivir, onde a província metalogenética se 

interrompe bruscamente (NEIVA, 1944; THADEU, 1977). 

Para ŠTEMPROK (1980) os importantes depósitos minerais de Sn e W europeus poderiam, 

no contexto da teoria da deriva continental, integrar-se em largas faixas planetárias, enquanto que 

os grandes contrastes regionais que se verificam, em termos de produtividade de metais e de 

paragéneses minerais, seriam fortemente controlados pela diferenciação magmática e instalação 

dos granitóides, assim como influenciados pelas rochas encaixantes e pelo nível de erosão 

presente. 

Os jazigos ou ocorrências primárias conhecidas de Sn e W denotam, na sua maior parte, 

estreita relação genética e espacial, directa ou indirectamente, aos granitóides hercínicos 

apresentando tipologia diversa (aplopegmatitos, «stockworks» intra e extrabatolíticos e filonianos) 

e dispõem-se em geral nas orlas de metamorfismo de contacto, por vezes a grandes distâncias 

dos afloramentos graníticos, pelo que se assume então a sua relação com cúpulas graníticas não 

aflorantes mais ou menos profundas (GOINHAS & VIEGAS, 1983; GOINHAS, 1985). Além destas 

tipologias há ainda o caso particular dos «skarns» com scheelite, formados por metassomatismo 

de contacto que, de acordo com a estrutura da rocha encaixante, alguns autores dividem em dois 

tipos, estratóides e filonianos (GOINHAS & VIEGAS, 1983). 

RIBEIRO e PEREIRA (1982), ao sintetizarem os factores que comandam a génese da 

mineralização da província estano-volframítica portuguesa, apontam para um processo complexo 

e multifásico que se contrapõe à hipótese de ligação genética com os granitóides pos-tectónicos, 

classicamente admitida. Para estes autores, considerações estruturais e petrográficas permitem 

considerar a existência de jazigos de Sn e W ligados a granitóides mais antigos e obrigam a 

admitir a associação granitóide – mineralização como de carácter espacial e não genético. 

Assim, de acordo com PEREIRA et al. (1993), a fase de «rift» continental, activa durante o 

Câmbrico, induziu intensa actividade vulcânica bimodal na Zona de Ossa Morena, assim como 

magmatismo anorogénico no bordo oeste da Zona Centro Ibérica, enquanto que no bordo este, 

desta mesma zona, tinha lugar o magmatismo e vulcanismo “Olho de Sapo” (MARTINEZ GARCIA, 

1973). Para aqueles autores, estes episódios contribuíram activamente para a delimitação da 

província metalogenética estano-volframítica da Zona Centro Ibérica, atendendo a que se verifica 

a ocorrência estratóide de scheelite em níveis calcossilicatados dentro da Formação Olho de Sapo 

(IGLÉSIAS & ARRIBAS, 1981; IGLÉSIAS & RIBEIRO, 1981a), a existência de pré-concentrações de Sn-W 

nos turbiditos do Precâmbrico Superior – Câmbrico da bacia (GUMIEL & ARRIBAS, 1990) e a 

presença de agregados finos de cassiterite nos xistos do Grupo das Beiras, moldados pela 

xistosidade D1 hercínica (INVERNO & RIBEIRO, 1980). 

PEREIRA et al. (1993) reforçam que estas evidências foram igualmente apontadas por outros 

autores, todavia reconhecem que a maior parte das minas e ocorrências de Sn e W evidenciam, 

de facto, estreita relação genética e espacial com os granitóides hercínicos, pelo que admitem que 
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os dois processos são compatíveis, dado os granitóides hercínicos resultarem, em grande parte, 

de fusão de uma crusta continental jovem, de idade 600 Ma, pelo que esta reciclagem crustal teria 

induzido processos de concentração por cristalização fraccionada, acentuada por fusões repetidas 

da crusta continental. Este processo de concentração parece ser mais eficaz para o Sn do que 

para o W (DERRÉ, 1982), pelo que, segundo aqueles autores, o W é, essencialmente, veiculado 

pelos voláteis juntamente com Sn e outros elementos. Naturalmente, este modelo implica 

diferentes gerações da mineralização, assim como zonalidade centrípeta, no caso do Sn, e 

centrífuga, para o W (DERRÉ et al., 1982). 

Também NORONHA (1988; 2006) e NORONHA et al. (2006) salientam o facto de as 

mineralizações de W e/ou Sn, do Noroeste Peninsular, ocorrerem dominantemente onde se 

verifica a presença de granitos intruídos em séries marinhas espessas com idades desde o 

Precâmbrico Superior ao Silúrico/Devónico, realçando a indispensabilidade do binário granito – 

metassedimentos à ocorrência da maioria dos jazigos de W e/ou Sn. Estes autores destacam 

ainda outros factores que parecem ser comuns aos sectores de maior ocorrência de jazigos, como 

o grau de metamorfismo geralmente mais alto das formações metassedimentares e as séries 

metassedimentares conterem níveis de vulcanitos, de rochas calcossilicatadas (“skarnoides”) e 

mais raramente calcários, interestratificados. 

HANNAH e STEIN (1990) recomendam o uso simultâneo de quatro critérios para relacionar os 

depósitos minerais com os granitos: 1) ambiente tectónico; 2) composições química e 

mineralógica da fonte; 3) tempo e mecanismos de libertação dos fluidos e 4) processos de 

diferenciação magmática. 

Neste contexto, a tipologia dos jazigos de Sn-W é difícil de estabelecer, podendo a sua 

classificação basear-se em diversos parâmetros definidores, tais como (NORONHA, 1988): a 

morfologia do jazigo, as associações minerais presentes, o seu contexto geológico e as condições 

de génese do jazigo. Assim, as numerosas classificações existentes baseiam-se, geralmente, na 

combinação de vários destes parâmetros. 

Aquela que apresentamos, a de MOUSSU (1972 citado por GOINHAS & VIEGAS, 1983 e 

NORONHA, 1988), revista e simplificada, sendo uma classificação mais ou menos empírica, baseia-

se principalmente nas relações entre o contexto geológico e a mineralização, na morfologia do 

jazigo e nas associações minerais presentes. 

Assim, pode distinguir-se quatro grandes grupos de jazigos e, em cada um destes, pode 

ainda considerar-se vários tipos a saber: 

 

A – Jazigos detríticos («placers») 

 

B – Jazigos ligados a granitos 

1 – Pegmatitos e/ou aplitopegmatitos 
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2 – Cúpulas mineralizadas 

2.1 – Cúpulas greisenizadas 

2.2 – Cúpulas albitizadas 

2.3 – «Stockworks» intrabatolíticos 

2.4 – «Stockworks» extrabatolíticos 

3 – Filões 

4 – Granitos com mineralização disseminada 

5 – Jazigos de contacto 

5.1 – «Skarns» 

6 – «Pipe veins» 

 

C – Jazigos ligados ao vulcanismo 

1 – Filões do tipo boliviano 

2 – Estratiformes em formações vulcano-sedimentares 

 

D – Jazigos estratiformes, em formações sedimentares e metassedimentares, sem ligação visível 

com o magmatismo 

1 – Skarnóides com scheelite 

2 – Estratiformes de ferberite 

3 – Estratiformes de cassiterite 

 

As mineralizações do presente estudo incluem, essencialmente, jazigos filonianos, 

«stockworks» e «skarns». De acordo com WERNER et al. (1998) actualmente a nível mundial são 

significativos em termos de reservas de W, economicamente exploráveis, os jazigos filoneanos 

incluindo os stockworks (44%), os skarns com scheelite (48%) e os jazigos ”estratiformes” (8%). 

De acordo com GOINHAS e VIEGAS (1983), os jazigos filonianos são os de mais larga 

representação, quer em Portugal, quer a nível mundial. Podem ser constituídos por filões isolados, 

mas geralmente constituem sistemas de filões. Podem estar relacionados com maciços graníticos 

de todas as dimensões, em cujas orlas de metamorfismo de contacto se dispõem. Neste tipo de 

jazigos a paragénese mais frequente é constituída por cassiterite e volframite e/ou scheelite, 

podendo, por vezes, ocorrer também molibdenite e busmutinite. São deste tipo os jazigos de 

Ervedosa, Adoria, Regoufe e Rio de Frades. 

Segundo NORONHA et al. (2006) os jazigos de Sn são dominantemente do tipo 

aplitopegmatítico, enquanto que no que diz respeito aos jazigos de W podem considerar-se dois 

tipos principais: os filões de quartzo e os «skarns». Os jazigos de Ervedosa, Adoria, Regoufe e 
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Rio de Frades são constituídos essencialmente por filões quartzosos, enquanto que o de Tarouca 

é um jazigo do tipo «skarn». 

RIBEIRO e PEREIRA (1982) referem que os filões quartzosos mineralizados preenchem 

essencialmente sistemas de fracturas sub-horizontais e/ou subverticais que correspondem a 

fendas de tracção. Ainda que a espessura dos filões seja variável, é nos sistemas sub-horizontais 

que as maiores possanças são mais frequentes. 

As associações minerais observáveis nos diferentes jazigos revelam a existência de 

diversos estádios de deposição, separados no tempo por sucessivos episódios de fracturação 

(NORONHA et al., 2006). Neste sentido, estes autores adoptam a classificação proposta por KELLY 

e RYE (1979), na qual os autores consideram os seguintes estádios principais de deposição: 

 

1) «oxide silicate stage» (OSS), deposição dos óxidos e silicatos, em que se depositou a 

cassiterite, volframite e/ou scheelite. A cassiterite, quando presente, é um dos 

primeiros minerais a depositar-se, juntamente com quartzo, moscovite e topázio; 

2) «main sulphide stage» (MSS), deposição dos sulfuretos, como arsenopirite que, 

quando presente, é um dos sulfuretos mais precoces, seguindo-se-lhe a pirite, pirrotite, 

molibdenite, blenda, calcopirite, estanite, entre outros; 

3) «pyrrhotite alteration stage (PAS), estádio de alteração da pirrotite, caracterizado pela 

deposição de pirite, marcassite e siderite, aos quais se associam sulfossais de Pb-Bi-

Ag, bismutinite, galena e bismuto nativo. O ouro, quando presente, também pertence, 

essencialmente, a este estádio tardio de deposição; 

4) «late carbonate stage» (LCS), estádio ainda mais tardio, caracterizado pela deposição 

de quartzo, adulária e clorite e/ou carbonatos (dolomite e calcite). 

 

De acordo com NORONHA et al. (2006) o quartzo, função da sua morfologia e textura, pode 

ser de três tipos principais: 1) quartzo leitoso muito rico em inclusões fluidas (QI); 2) quartzo 

límpido frequentemente em cristais euédricos (QII); 3) e quartzo geralmente preenchendo 

interstícios (QIII). A volframite é o principal minério do «OSS» e ocorre associada com o quartzo 

QI. O estádio «MSS» é um dos mais expressivos e caracteriza-se pela associação de sulfuretos 

com o quartzo QII. No «LCS» ocorre o quartzo QIII, mais tardio. 

Ainda no contexto dos jazigos filonianos de Sn-W, PEREIRA et al. (1993), atendendo ao seu 

condicionamento por estruturas herdadas dos cisalhamentos hercínicos precoces ou tardios e por 

fracturas radiais ligadas à instalação de cúpulas graníticas tardias, estabelecem a cronologia do 

controlo estrutural destas mineralizações referenciada quer às fases de deformação à escala 

regional, quer às diferentes séries de granitóides a que se encontram espacialmente associadas. 

Assim, o jazigo de Ervedosa, controlado pelo cisalhamento de Laza – Rebordelo e 

relacionado espacialmente com um leucogranito moscovítico, admite toda a deformação D3. Já a 
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mineralização de Adoria, relacionada com uma cúpula de granitos peraluminosos, no contacto 

com metassedimentos do Devónico, preenche fendas subhorizontais de retracção do maciço, 

posteriores aos cisalhamentos frágeis D3, que recortam o conjunto granitos – metassedimentos e 

que exibem enchimento de quartzo estéril. Quanto aos jazigos de Regoufe e Rio de Frades, são 

tardi a pós D3, sem relação imediata com os cisalhamentos dúcteis. 

Os jazigos de morfologia stockworkiana, intimamente relacionados com cúpulas graníticas 

mineralizadas, caracterizam-se por uma rede densa e sinuosa de veios de quartzo, que 

preenchem fendas de contracção. Em certa medida, as mineralizações de Ervedosa, Regoufe e 

Rio de Frades também compreendem este tipo de morfologia, pelo que se enquadram na 

designação de “jazigos pluriformacionais”, apresentada por GOINHAS e VIEGAS (1983). A propósito, 

na mina de Ervedosa recorreu-se também, durante a sua exploração, à extracção de cassiterite a 

partir dos aluviões do rio Tuela («placers»). 

Estes jazigos, de morfologia filoniana ou stockworkiana, encaixam-se no agrupamento dos 

jazigos hidrotermais, segundo a classificação de HORSNAIL (1979 citado por CERVEIRA, 1982). 

À tipologia dos jazigos de «skarns», ditos também “escarnitos” ou “tactitos”, correspondem 

os jazigos admitidos como mais típicos de scheelite e tidos como os de mais elevadas reservas 

potenciais mundiais (CERVEIRA, 1982). Os jazigos de «skarns» existentes em Portugal formaram-

se por metassomatismo de contacto de leitos carbonatados, margosos e outros, constituídos por 

rochas com cálcio disponível (GOINHAS & VIEGAS, 1983). 

De acordo com RAGUIN (1976), os «skarns» metalíferos formar-se-ão em várias etapas, 

imediatamente após a cristalização da parte externa do granitos (com o qual se relacionam), 

começando por uma difusão de material silicatado do granito para horizontes reactivos 

preferenciais (carbonatados e margosos), com a formação de zonas silicatadas com 

mineralizações metalíferas disseminadas, a que se seguirá uma (ou mais) fase(s) 

pneumatolítica(s) e/ou hidrotermal(is) que produzirão concentrações maciças de mineralizações 

metalíferas. 

Do mesmo modo, a transformação de conglomerados em «skarn», com enriquecimento em 

scheelite, observada na mina de Tarouca, poderá relacionar-se, pelo menos em parte, com a 

acção de fluidos mineralizantes pós-magmáticos (RAMOS & VIEGAS, 1980). 

No entanto, ZHARIKOV (1970a;1970b;1970c) defende que a formação de «skarns» pode não 

necessitar da presença de uma intrusão granítica, bastando, para isso, que uma série xistenta 

com intercalações carbonatadas sofra acções de metamorfismo regional. Este facto poderá 

provocar a formação de gradientes térmicos responsáveis pela interacção entre os carbonatos e 

os alumino-silicatos com formação de lentículas calcossilicatadas. Se posteriormente se 

verificarem infiltrações de fluidos pós-magmáticos mineralizadores relacionados com um magma 

granítico poderão formar-se concentrações metalíferas. De acordo com este autor, o magma 

granítico responsável pelas acções pneumatolíticas e hidrotermais pode até ter intruído a razoável 

distância. 

 - 26 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Assim, estes jazigos são, classicamente, designados de “pirometassomáticos”, de 

“metassomáticos de contacto” ou de “pneumatolíticos de contacto” e apresentam como 

características genéricas (CERVEIRA, 1982; 1984): a) predomínio de ocorrência do W sob a forma 

de scheelite, inserida em gangas minerais calcossilicatadas; b) presença frequente e por vezes 

abundante de sulfuretos; c) a rocha primitiva corresponder a estratos sedimentares carbonatados; 

d) morfologia estratóide, lenticular ou de massas sem contornos nítidos ou irregulares; e) 

associação frequente com os membros mais básicos das séries graníticas e proximidade destas 

rochas ou das suas derivadas; f) distribuição metalífera irregular; g) grande meteorabilidade dos 

«skarns», com lixiviação da scheelite (independentemente da existência de sulfuretos) na zona 

superficial alterada do jazigo. 

Atendendo às teorias de RAGUIN (1976) e ZHARIKOV (1970a;1970b;1970c) e de acordo com 

as observações de TEIXEIRA et al. (1969), VIEGAS (1972), CERVEIRA et al. (1974, citados por 

PEREIRA & BAPTISTA, 1982), VIEGAS (1978), PINTO (1979), RAMOS e VIEGAS (1980), PEREIRA e 

BAPTISTA (1981; 1982) e PINTO (1984), torna-se evidente o relacionamento de, pelo menos, parte 

das mineralizações de scheelite ocorrentes em rochas calcossilicatadas do Super Grupo Dúrico-

Beirão e do Silúrico com a acção de uma ou mais fases pneumatolíticas e/ou hidrotermais 

desenvolvidas nos últimos estádios da cristalização de maciços graníticos. 

É deste tipo o jazigo de Tarouca, onde as mineralizações de scheelite ocorrem, 

fundamentalmente, em níveis calcossilicatados, metaconglomerados, quartzitos e 

metagrauvaques intercalados, nas imediações de intrusões graníticas (RAMOS & VIEGAS, 1980; 

GOINHAS & VIEGAS, 1983). Porém, também este jazigo pode ser considerado pluriformacional, uma 

vez que, segundo REYNAUD (1982), além da mineralização tungstífera (scheelite), associada aos 

níveis de «skarns», ocorre mineralização estanífera em filões pegmatíticos e aplito-pegmatíticos 

que intersectam os metassedimentos da região mineira, sendo também conhecidas, de há muito, 

a antiga exploração aluvionar de estanho na zona (Covas de Estanho). 

 

 

2.2.3- GEOLOGIA DAS REGIÕES MINEIRAS 
 

2.2.3.1- GEOLOGIA DA REGIÃO DE ERVEDOSA – REBORDELO 
 

A figura 2.5 apresenta, de forma esquemática, a geologia da região de Ervedosa – 

Rebordelo. Da observação da figura, é possível individualizar: depósitos recentes de aluvião e de 

vertente, rochas metassedimentares do Paleozóico, rochas granitóides hercínicas, alguns filões de 

aplitos e pegmatitos e filões quartzosos, quer estéreis quer com mineralização associada. 
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2.2.3.1.1- ROCHAS METASSEDIMENTARES DO PALEOZÓICO 

 

Os vários litótipos de rochas metassedimentares, que na região de Ervedosa ocorrem 

fortemente dobrados pela orogenia Hercínica e metamorfizados, assim como muito alterados, 

pertencem, de acordo com RIBEIRO (1974), ao subdomínio Peritransmontano, Complexo 

Parautóctone, de idade silúrica inferior. 

DERRÉ et al. (1979) definiram, para o sector Rebordelo – Ervedosa, a seguinte sucessão 

litoestratigráfica, da base para o topo: 

 

1. Sequência de xistos gresosos com leitos finos e no topo fácies grauváquicas; 

2. Sequência de xistos gresosos ricos em xistos negros grafitosos, com intercalações de 

liditos, onde ocorrem fosfatos de alúminio, e quartzitos; 

3. Quartzitos claros endurecidos e microdobrados: 

4. Nova sequência xisto-gresosa, com níveis mais possantes; 

5. Quartzitos claros microdobrados. 

 

As rochas metassedimentares que ocorrem na região de Ervedosa, são 

predominantemente rochas pelíticas, correspondentes às unidades 1, 2 e 3 de DERRÉ et al. 

(1979), por vezes mosqueadas com porfiroblastos de andaluzite (GOMES, 1996). 

 

 

2.2.3.1.2- ROCHAS GRANITÓIDES HERCÍNICAS 

 

Os granitóides da região de Ervedosa – Rebordelo, instalados ao longo do núcleo da 

antiforma Chaves – Miranda do Douro, fazem parte do bordo norte do maciço granítico de Chaves 

– Rebordelo e intruíram nas rochas metassedimentares do subdomínio Peritransmontano. De 

acordo com GOMES (1996), compreendem dois grupos com características mineralógicas e 

estruturais bem distintas: 1) Granitóides dominantemente biotíticos; 2) Granitos moscovítico-

biotíticos e granito moscovítico. 

Os granitóides dominantemente biotíticos compreendem: tonalito biotítico-horneblêndico, de 

grão fino com esparsos megacristais; granodiorito de grão fino a médio, biotítico, porfiróide e 

granito de grão médio, biotítico-moscovítico, e porfiróide. De acordo com GOMES (1996), trata-se 

de granitóides ante-tectónicos relativamente à fase D3 de RIBEIRO (1974), formam um maciço 

alongado segundo a direcção do cisalhamento principal NW-SE, inflectindo para WNW-ESE a 

leste da falha de Nuzedo, que é concordante com as estruturas regionais de terceira fase de 

RIBEIRO (1974). 

O granito de Rebordelo apresenta, segundo GOMES (1996), grande variação no tamanho e 

frequência dos fenocristais de feldspato potássico. Estes caracterizam-se, geralmente, por 

dimensões em que o eixo maior não ultrapassa os 5 cm de comprimento e a densidade média é 
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de 50/m2, podendo no entanto atingir os 15 cm de comprimento e formarem grandes 

concentrações. 

O granodiorito e o granito possuem encraves microgranulares escuros de tonalitos biotíticos 

ou biotítico-horneblêndicos, quer de grão fino, quer de grão fino a médio e de granodiorito, de grão 

fino a médio, também biotíticos. Segundo GOMES (1996), a forma dos encraves pode variar, de 

acordo com a intensidade de deformação, de arrendondados a completamente estirados segundo 

a foliação. As suas dimensões são também variáveis, de centimétricos a decimétricos, no caso 

dos encraves arredondados ou ovóides, ou superiores a um metro, no caso de alguns encraves 

de formas irregulares, fusiformes ou estirados. Têm ainda alguns encraves de corneanas pelíticas 

com quartzo + plagioclase + moscovite + biotite + silimanite ± andaluzite ± cordierite, mais 

abundantes na proximidade do contacto com as rochas metassedimentares. 

O granito de Rebordelo evidencia algumas manifestações de alteração tardi a pós-

magmática, com a ocorrência de estreitas zonas de episienitização (1 – 2 m), de direcção N60º – 

70º E, subverticais, onde são ubíquos o feldspato potássico, o epídoto e a pirite, sendo comum, 

noutros locais, o enchimento de diaclases com quartzo, fluorite, calcite, clorite e epídoto. 

Segundo GOMES (1996) os granitos moscovítico-biotíticos são sin-tectónicos relativamente a 

D3 e apresentam associações mineralógicas idênticas. Porém, a intensidade da deformação é 

muito variável entre eles, pelo que se justifica a sua divisão em dois subgrupos: 

 

a) Granitos muito deformados, em que se podem observar as duas famílias de superfícies 

verticais C e S bem definidas. Na região Rebordelo – Ervedosa, este subgrupo está 

representado pelo granito de Bandeira, de grão médio, moscovítico-biotítico, levemente 

porfiróide, com raros fenocristais de feldspato potássico, que se encontra intruído no 

granito de Rebordelo, formando manchas que se dispõem concordantemente com as 

estruturas regionais; 

 

b) Granitos deformados a pouco deformados, apresentando em geral contactos bruscos e 

discordantes com as rochas encaixantes. Na região Ervedosa, fazem-se representar 

pelo granito da mina de Ervedosa, de grão fino a médio, moscovítico e pelo granito da 

Torre de D. Chama, de grão médio a grosseiro, porfiróide, moscovítico-biotítico. 

 

O granito de Bandeira está bem representado junto do marco geodésico com o mesmo 

nome e a sul de Vale das Fontes, intruíu o granito de Rebordelo e ocorre em íntima associação 

espacial com este granito, manifestando alguns contactos intrusivos bruscos. Localmente, 

apresenta variações de tamanho do grão, passando a um granito mais fino e evoluído, com 

foliação N50-55ºW, constituindo afloramentos pequenos e dispersos na bordadura e no interior 

dos granitóides biotíticos. Este granito de grão médio a fino ocorre com mais expressão a oeste do 

sector em estudo, já fora da região de Rebordelo – Ervedosa, sendo designado por GOMES (1996) 

por granito de Aguieiras. 
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Em algumas zonas, o granito de Bandeira contém raros encraves microgranulares 

biotíticos, de dimensões inferiores a 20 x 10 cm e revelando a mesma deformação que o granito 

hospedeiro. 

O granito da mina de Ervedosa, que intruíu em rochas metassedimentares, forma um 

pequeno maciço alongado segundo E-W, com foliação N55-60ºW evidente, observando-se alguns 

contactos tectónicos bruscos com o encaixante metassedimentar, sendo o contacto norte bastante 

rectilíneo e com grande inclinação. A parte leste do maciço apresenta-se rejeitada por uma zona 

de cisalhamento dúctil direita de direcção N20ºW, sendo na proximidade desta zona que a 

deformação é mais intensa (GOMES, 1996). As mineralizações de Sn da mina de Ervedosa 

ocorrem espacialmente associadas com este maciço e esta zona de cisalhamento. 

Na região de Rebordelo – Ervedosa, este granito ocorre também no contacto do maciço de 

Rebordelo com o encaixante metassedimentar e, já fora deste sector, em pequenos afloramentos 

que interceptam o granito de Rebordelo, o granito de Bandeira ou o granito de Torre de D. Chama. 

O granito de Torre de D. Chama intruíu o granito biotítico-moscovítico de Rebordelo e os 

granitos moscovítico-biotíticos de Bandeira e de Aguieiras, evidenciando contactos bruscos com 

eles (GOMES, 1996). Ocorre geralmente pouco deformado, embora, em alguns locais, se 

apresente com deformação muito evidente, com orientação das micas e por vezes dos fenocristais 

segundo N50-60ºW, acompanhada de grão um pouco mais fino. Esta deformação heterogénea do 

maciço traduz-se, nas zonas mais deformadas, numa morfologia suave e característica e, nas 

zonas menos deformadas, na ocorrência de bolas graníticas de grandes dimensões. Dos granitos 

cartografados nesta região, o granito de Torre de D. Chama é o que apresenta o diaclasamento 

mais regular e frequente, evidenciando, segundo GOMES (1996), direcções preferenciais segundo 

NNE-SSW e ENE-WSW, dominantemente subverticais. 

Embora se possam encontrar raros encraves micáceos e encraves de corneana pelítica 

com silimanite e andaluzite, de pequenas dimensões (10 x 5 cm), em todos os granitos 

moscovítico-biotíticos da região, é no granito de Torre de D. Chama que estes encraves são mais 

frequentes. 

 

 

2.2.3.1.3- ROCHAS FILONIANAS 

 

As rochas filonianas são frequentes em toda a área, onde ocorrem a preencher diversos 

sistemas de fracturas. 

Surgem alguns filões aplíticos estreitos, geralmente com espessura variável entre 10 e 50 

cm, subverticais e com orientação N40-50ºW, intruindo o granito moscovítico-biotítico de Bandeira, 

por exemplo a sul de Vale das Fontes. 

Nos granitos moscovítico-biotíticos menos deformados ocorrem vários filões de aplito, 

pegmatito e aplito-pegmatito, pouco possantes e sem deformação evidente, predominando os 
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filões pegmatíticos de orientação N70ºE e sub verticais, com quartzo, feldspato potássico, 

plagioclase, moscovite, fluorite, epídoto e sulfuretos e com espessuras inferiores a 2 m. 

Filões e brechas quartzosas, quer estéreis quer com mineralização associada, são 

frequentes em toda a área, ocupando normalmente os já referidos sistemas de fracturas N-S e 

NNE-SSW. Todos os filões de quartzo mineralizados com cassiterite e/ou scheelite existentes na 

região considerada possuem sulfuretos diversos. 

Os filões de quartzo estaníferos da mina de Ervedosa estão alinhados segundo a direcção 

do cisalhamento dúctil de Laza – Rebordelo. Este alinhamento filoneano prolonga-se para 

Espanha, existindo diversas ocorrências de filões com mineralização idêntica entre Verin, Laza e 

Orense (GOMES, 1996). 

 

 

2.2.3.2- GEOLOGIA DA REGIÃO DE ADORIA – ALVADIA 
 

A figura 2.6 apresenta de forma esquemática a geologia da região de Adoria – Alvadia. A 

região está enquadrada na folha 10-A (Celorico de Basto) da Carta Geológica de Portugal, na 

escala de 1/50.000, dos Serviços Geológicos de Portugal. Da observação da figura, é possível 

individualizar os depósitos recentes de aluvião e de vertente, as formações metassedimentares do 

Paleozóico, as rochas graníticas hercínicas e as rochas filonianas. 

 

 

2.2.3.2.1- ROCHAS METASSEDIMENTARES DO PALEOZÓICO 

 

As rochas metassedimentares paleozóicas que ocorrem na região de Adoria – Alvadia 

estão distribuídas por três domínios estruturais, terrenos autóctones, parautóctones e alóctones, a 

que corresponde certa individualidade sedimentológica e fazem parte duma grande sinforma que 

constitui o prolongamento das Unidades de la Pioza, Noya e Vigo. Localmente compreendem as 

unidades de Vila Nune (alóctone) e Canadelo (parautóctone) compostas por terrenos distribuídos 

do Silúrico ao Devónico Inferior (PEREIRA, 1987), encontrando-se, subjacentes, terrenos 

autóctones escalonados do Câmbrico Superior ao Devónico Inferior provável (PEREIRA, 1987), 

representados por unidades indiferenciadas do Grupo do Douro do Super Grupo Dúrico-Beirão, 

por rochas metassedimentares do Ordovícico – Silúrico e pela Formação de Santos. Esta sinforma 

é marginada a leste pela antiforma Monção – Vila Real – Moncorvo, que apresenta o núcleo 

preenchido por granitóides peraluminosos que admitem cisalhamentos e foleação de rumo NW-

SE, subverticais, subparalelos ao plano axial do dobramento (PEREIRA & RIBEIRO, 1997). 

As diversas litologias metassedimentares ocorrem fortemente dobrados pela orogenia 

Hercínica e muito deformadas. 
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2.2.3.2.1.1-TERRENOS AUTÓCTONES 

 

Na região em apreço estes terrenos metassedimentares foram truncados pela instalação do 

maciço granítico compósito de Vila Real, tendo restado alguns pequenos retalhos que se 

destacam dispersos no painel granítico ora como tectos suspensos, ora como estreitas cortinas 

entre maciços. 

 

 
A) ROCHAS METASSEDIMENTARES DO GRUPO DO DOURO (UNIDADES METAMÓRFICAS 

INDIFERENCIADAS) 

 

No sector nordeste da região em apreço ocorrem alguns pequenos afloramentos de 

metassedimentos corneanizados, dispersos nos plutões graníticos, e cuja natureza é de difícil 

determinação devido ao elevado grau de metamorfismo que apresentam. No entanto, devido à 

posição que ocupam nas grandes estruturas e face aos quartzitos do Ordovícico, foram 

considerados pertencentes ao Grupo do Douro, do Super Grupo Dúrico-Beirão (PEREIRA, 1987; 

1989). 

Desta forma, PEREIRA (1987) considerou estes metassedimentos pelíticos e psamíticos, 

corneanizados na zona da andaluzite-silimanite, como unidades metamórficas indiferenciadas, 

dada a transformação metamórfica tornar impraticável a referência a qualquer formação do Grupo 

do Douro. 

 

 
B) ROCHAS METASSEDIMENTARES DO ORDOVÍCICO – SILÚRICO 

 

As rochas metassedimentares do Ordovícico – Silúrico são predominantemente rochas 

quartzíticas, psamitos e pelitos que, nas proximidades dos contactos com os granitos que as 

intruíram, se encontram corneanizadas. Estes terrenos Ordovícico-Silúricos constituem a parte 

central da sinforma Caravelas – Alvadia, que se encontra limitada a SW pela antiforma de Monção 

– Vila Real – Moncorvo e a NE pela antiforma de Alvadia (MATOS, 1991). Na região em estudo, 

estas rochas constam, essencialmente, de “cortinas” de xistos negros intercaladas nos granitos e 

em cujo interior ocorrem quartzitos em bancadas desmanteladas e “boudinadas” (PEREIRA, 1989). 

As rochas pelíticas são frequentemente mosqueadas, com porfiroblastos de andaluzite 

muitas vezes pseudomorfizados por agregados micáceos. Os quartzitos, por vezes, são maciços 

sem qualquer foliação aparente e, outras vezes, mostram-se deformados, com os grãos de 

quartzo estirados e as micas orientadas. 

MATOS e PIRES (1981) e MATOS et al. (1983) consideraram as bancadas de quartzitos de 

idade ordovícica provável. MATOS et al. (1985) situaram os quartzitos na transição Lanvirniano – 

Landeiliano, sem no entanto terem sido observadas jazidas fossilíferas. PEREIRA (1987) 
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referenciou estes quartzitos como “Formação do Quartzito Armoricano”, adoptando a designação 

consagrada na literatura geológica europeia para definir as litofácies, essencialmente compostas 

por metarenitos com intercalações de xistos, mais características do Ordovícico Inferior. 

 

 
C) FORMAÇÃO DE SANTOS 

 

Embora seja difícil falar de um perfil litoestratigráfico tipo da presente formação, PEREIRA 

(1987) estabeleceu uma aproximação da respectiva coluna litoestratigráfica, delineada ao longo 

dos cortes da estrada entre Covelo do Monte e Olo, passando pelo v. g. de Santos e, portanto, já 

fora da região considerada neste estudo. Assim, o autor encontrou, da base para o topo, uma 

sucessão de pelitos bandados cinzento-negros, com ritmos milimétricos, a que se sucedem 

laminações paralelas e cruzadas de pelitos verdes e metassiltitos, passando superiormente a 

grauvaques com estratificação cruzada. Sobrepõem-se alternâncias de pelitos e psamitos com 

intercalações finamente laminadas de pelitos negros e, na parte superior da sequência, ocorrem 

ritmos centimétricos de pelitos e metassiltitos com intercalações decimétricas de metagrauvaques 

e metaquartzovaques. Esta sequência, na qual os sedimentos se tornam mais grosseiros para o 

topo e os respectivos níveis acompanham, em espessura, a granularidade crescente, é uma 

sequência negativa, possível em turbiditos. 

Esta formação é truncada superiormente, total ou parcialmente, pelo carreamento de 

Canadelo, base dos terrenos parautóctones. 

PEREIRA (1987, 1989), de forma assumidamente especulativa, por não dispor de qualquer 

elemento biocronológico, reporta a Formação de Santos ao Silúrico Superior ou, mais 

provavelmente, ao Devónico Inferior. 

 

 
2.2.3.2.1.2-TERRENOS PARAUTÓCTONES 

 

Na região de Celorico de Basto (folha 10-A da Carta Geológica de Portugal na escala 

1/50.000) estes terrenos constam de duas unidades (PEREIRA, 1987): Unidade de Canadelo, 

inferior, e Unidade de Mouquim, superior, separadas entre si pelo carreamento de Mouquim e 

separadas do autóctone e do alóctone, respectivamente, pelo carreamento de Canadelo e 

carreamento de Vila Nune. Segundo este autor, trata-se de escamas arrancadas aos terrenos 

autóctones pelo acidente maior de Vila Garcia – Mondim de Basto, pelo que têm forma 

assimétrica, encunhando para oeste e revelando espessamento para leste. 

O dispositivo estrutural conformou, assim, a Unidade de Mouquim a uma situação 

cavalgante sobre a Unidade de Canadelo e esta, cavalgante, sobre o autóctone (PEREIRA, 1987, 

1989). Na região de Adoria – Alvadia apenas ocorre a Unidade de Canadelo. 
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A) UNIDADE DE CANADELO 

 

O carreamento base desta unidade é oblíquo às estruturas, pelo que delamina a Formação 

de Santos e também o topo da Formação de Campanhó (PEREIRA, 1987, 1989). Neste contexto, 

este autor subdividiu a Unidade de Canadelo em duas sub-unidades inteiramente referenciáveis 

àquelas formações do autóctone: 

 

1) Sub-unidade inferior, constituída por xistos carbonosos com intercalações de ampelitos, 

liditos e quartzitos, referenciável à Formação de Campanhó; 

 

2) Sub-unidade superior, composta de uma parte inferior de transição com pelitos cinzentos 

e negros finamente laminados a que se sucedem ritmos milimétricos a centimétricos de 

pelitos e siltitos esverdeados, por vezes, com laminações paralelas ou cruzadas; de uma 

parte intermédia que contém alternâncias de pelitos e metassiltitos centimétricas a 

decimétricas, com intercalações quartzíticas; e de uma parte superior onde ocorrem 

frequentes metagrés e metagrauvaques em bancos que variam de 1 a 5 decímetros, 

culminando com ritmos finos de fácies televulcânicas ácidas e recorrências pelíticas e 

grauvacóides. Esta sub-unidade forma, no conjunto, uma sequência rítmica negativa, 

típica de turbiditos, pelo que há total equivalência com a Formação de Santos. 

 

Estes terrenos correlacionam-se com o subdomínio Peritransmontano (Complexo 

Parautóctone) de RIBEIRO (1974). 

 

 
2.2.3.2.1.3-TERRENOS ALÓCTONES 

 
A) UNIDADE DE VILA NUNE 

 

Esta unidade alóctone encontra-se separada do parautóctone pelo carreamento basal de 

Vila Nune, sublinhado por um corredor de deformação muito intensa com 6 a 8 metros de 

espessura, visualizado no terreno por abundante quartzo de exsudação e presença da 2ª fase de 

deformação (D2), muito penetrativa (PEREIRA, 1989). Na região de Adoria – Alvadia, este acidente 

foi interceptado pelo granito da Sr.ª da Graça e pelo maciço de Vila Real. 

Combinando sequências parciais em diversos pontos, PEREIRA (1987) ordenou uma 

sucessão geral de estratos da base para o topo: 

 

1. Quartzitos imaturos, micáceos e xistentos, com intercalações de quartzitos compactos; 

2. Vulcanitos intermédios-básicos; 
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3. Vulcanitos ácidos bandados com termos de transição quartzo-anfibolíticos, felsíticos e 

silico-sulfurosos, que por vezes ocorrem sob a forma de tufos; 

4. Xistos superiores, essencialmente pelíticos ou compostos por alternâncias centimétricas 

de xistos oxidados castanho-avermelhados e metassiltitos ou metarenitos. 

 

Ao estabelecer correlação entre as unidades definidas na região de Celorico de Basto e as 

unidades definidas por RIBEIRO (1974), PEREIRA (1987, 1989) verifica uma correspondência total, 

do ponto de vista litoestratigráfico, entre a Unidade de Vila Nune e Unidades 

Centrotransmontanas. No entanto, a Unidade de Vila Nune não pode ser incluída nas unidades do 

Complexo Alóctone Inferior (MARQUES et al., 1996) dos complexos de mantos do Noroeste 

Peninsular, devido a incompatibilidades quanto ao gradiente de metamorfismo apresentado pela 

Unidade de Vila Nune. Todavia, PEREIRA (1987, 1989) sugere que a Unidade de Vila Nune pode 

constituir um duplex menor na base daquelas unidades, com idade muito próxima delas, 

abarcando o Silúrico inferior até ao Devónico inferior, tal como foi estimado por IGLESIAS et al. 

(1983). 

 

 

2.2.3.2.2- ROCHAS GRANÍTICAS HERCÍNICAS 

 

A região de Adoria – Alvadia caracteriza-se pela intensa granitização hercínica. Todos os 

granitos presentes nesta região são de duas micas e formam duas séries distintas (PEREIRA, 1987, 

1989): a primeira compreende o maciço alóctone da Sr.ª da Graça, em que as relações 

metamorfismo – deformação com o encaixante metassedimentar apontam uma idade de 

instalação ligeiramente tardia em relação ao máximo desenvolvimento de D2; a segunda série 

consta do maciço compósito de Vila Real, onde se distinguem cinco fácies principais que, em 

geral, admitem a deformaçãoD3 do encaixante, sendo, portanto, sin-tectónicas em relação a esta 

fase. 

O granito da Sra da Graça ocorre na parte oeste da região de Adoria, sendo observável 

apenas uma pequena fracção do maciço, que se prolonga para fora da área considerada, 

constituindo um maciço circunscrito, cuja intersecção com a superfície topográfica actual é de 

forma elíptica. Trata-se de um granito de duas micas, de grão médio, com esparsos megacristais. 

Segundo PEREIRA (1987, 1989), a dimensão maior do maciço é paralela às macroestruturas 

de D2 que moldam o maciço, sendo, por vezes, truncadas por ele. Estas macroestruturas 

confinam-se ao sector onde o maciço se instalou. Para este autor, a referencia temporal de 

cristalização dos minerais tipomorfos do metamorfismo regional (ante- a sin-D2 nos restantes 

sectores), junto do maciço, é transferida para sin- a pós-D2. Assim, verifica-se que o gradiente 

térmico não sobe com a proximidade do granito, mas perdura no tempo até à instalação do 

maciço, permitindo, por via indirecta, uma datação aproximada. PEREIRA (1987, 1989) atribui-lhe 

também uma pronunciada aloctonia, inferida da escassez de cortinas metassedimentares no 
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interior do maciço e desvio da xistosidade encaixante que converge no sentido do enraizamento. 

Relacionados espacialmente com o granito da Sr.ª da Graça ocorrem alguns filões de aplitos e 

aplopegmatitos, essencialmente albíticos. Embora sejam escassas as explorações em redor do 

maciço, há alguns registos de trabalhos mineiros para o Sn-W. 

O maciço compósito de Vila Real (PEREIRA, 1987, 1989) integra-se no arco magmático 

Monção – Vila Real – Moncorvo (FERREIRA et al., 1987), constituído por granitóides de duas micas 

sin a tardi-tectónicos, relativamente à fase D3 hercínica. Na região de Adoria – Alvadia ocorrem as 

cinco fácies que PEREIRA (1987) diferenciou neste maciço: 1) Granito de duas micas, de grão 

médio a grosseiro, com esparsos megacristais (granito de Vila Real); 2) Granito de duas micas, de 

grão fino; 3) Granito de duas micas, de grão médio a grosseiro, de tendência porfiróide (granito da 

mina de Adoria); 4) Granito de duas micas, de grão médio a grosseiro, porfiróide; 5) Aplogranito, 

essencialmente moscovítico. Em relação espacial e certamente genética com os granitos do 

maciço compósito de Vila Real, ocorrem filões mineralizados em Sn-W. Na tabela 2.1 apresentam-

se as principais características petrográficas e mineralógicas das diferentes fácies que integram o 

maciço de Vila Real. 

 
Tabela 2.1- Características gerais das diferentes fácies que integram o maciço de Vila Real e mineralizações 
associadas (segundo PEREIRA, 1987; 1989). 
 

Fácies tipo 

Relação com 
deformação do 
encaixante e 

estrutura 

Textura Minerais 
essenciais 

Minerais 
acessórios 

Mineralizações 
associadas 

 
Granito de Vila 
Real 

 
Foliação do granito 
paralela ao S3 do 
encaixante. 

 
Xenomórfica a 
hipautomórfica 
granular com 
esparsos 
megacristais, 
orientada 

 
Qz, Pl, Mic, 
Ort, Bi, Mo 

 
Esf, Le, Zr, Ap, 
Ru, Tu, Mon, Mo 
II, Clo, Si, Ox Fe + 
Ti, Ox Fe hid 

 
Sn – W 

 
Granito de duas 
micas, grão fino 

 
Foliação do granito 
paralela ao S3 do 
encaixante 

 
Xenomórfica a 
hipautomórfica 
granular com 
foliação acentuada 

 
Qz, Pl, Mic, 
Ort, Bi, Mo 

 
Ox Fe + Ti, Esf, 
Le, Ru, Ap, Zr, Tu, 
Mo II, Clo, Ox Fe 
hid, Si 

 
? 

 
Granito da mina de 
Adoria 

 
Foliação do granito 
paralela ao S3 do 
encaixante. 

 
Hipautomórfica 
granular orientada, 
de tendência 
porfiróide 

 
Qz, Mic, Pl, Bi, 
Mo 

 
Ox Fe hid, Esf, 
Le, Ru, Ap, Zr, 
Clo, Ep, Mo II 

 
Sn – W 

 
Granito de duas 
micas, grão médio 
a grosseiro, 
porfiróide 

 
Alinhamento dos 
megacristais e 
deformação paralela 
ao S3 do encaixante 

 
Porfiróide; os 
megacristais são 
poecilíticos e 
incluem: Qz + Pl + 
Mo + Bi 

 
Qz, Mic, Pl, 
Mo, Bi 

 
Ox Fe + Ti, Le, 
Ru, Ap, Zr, Tu, Mo 
II, Si 

 
Sn – W 

 
Sulfuretos de Cu, 

Pb e Zn 

 
Aplogranito 
essencialmente 
moscovítico 

 
Orientação dos 
minerais 
paralelamente às 
estruturas maiores 

 
Xenomórfica a 
hipautomórfica 
granular 

 
Qz, Ab, Mic, 
Ort, Mo 

 
Ap 

 
Sn (W?) 

Ad=andaluzite; Ap=apatite; Bi=biotite; Clo=clorite; Ep=epídoto; Esf=esfena; Fib=fibrolite; Le=leucoxena; Mic=microclina 
Mo=moscovite; Mon=monazite; Ort=ortóclase; Ox=óxidos; Pl=plagioclase; Qz=quartzo; Ru=rútilo; Si=silimanite; 
Tu=turmalina; Zr=zircão 
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O granito de Vila Real, de duas micas, de grão médio a grosseiro, anisotrópico e com 

esparsos megacristais de feldspato potássico, constitui a fácies mais representativa, sendo 

considerado por PEREIRA (1987, 1989) o granito regional. Este maciço tem continuidade 

cartográfica para leste da folha 10-A (Celorico de Basto), tendo sido designado por MATOS (1991) 

por granito de Paredes. 

A datação isotópica Rb-Sr do granito de Vila Real apresentada por PRIEM et al. (1984) 

revela valores de 304 ± 2 M.a. Este granito encontra-se muito deformado por cisalhamentos 

dextros, de direcção N50W, subvertical, ao longo de um corredor com cerca de 3 a 4 km de 

largura, que afectam o bordo do maciço. De acordo com PEREIRA (1987, 1989), esta estrutura 

fundamental admite várias outras paralelas, retomadas nas fases tardias por fracturação frágil. No 

conjunto, são responsáveis pela foliação observada em todo o maciço, com aquela direcção 

aproximada. 

O granito de duas micas, de grão fino, ocorre em manchas pequenas que, em regra, 

assumem a orientação geral da estrutura, como se evidencia em Alvadia. Intruem o granito de Vila 

Real e revelam acentuada foliação definida pelo alinhamento das micas. A biotite e a moscovite 

ocorrem em percentagens equivalentes e a plagioclase não mostra um leque composicional tão 

amplo como o granito de Vila Real situando-se, em geral, nos domínios da oligoclase. O granito 

da mina de Adoria (ou da mina de Cerva), encaixante da mineralização de Adoria, é, segundo 

PEREIRA (1987, 1989), uma diferenciação do granito de Vila Real, patente na percentagem 

superior de feldspatos potássicos. De resto, as considerações tecidas a propósito do granito de 

Vila Real aplicam-se inteiramente ao presente granito. Contém numerosos encraves 

metassedimentares e também aflora a leste de Lamas de Olo (a sul da região considerada) e 

deverá corresponder ao granito que MATOS (1991) designou por granito de Vale das Gatas em 

trabalhos desenvolvidos em áreas adjacentes (a leste da folha 10-A, Celorico de Basto). PEREIRA 

(1987, 1989) considerou a presente fácies cronologicamente posterior ao granito fino, apesar de 

as relações geométricas apontarem o contrário, baseado na premissa de que a feldspatização 

potássica é um processo que perdura enquanto decorrem as reacções de desidratação de certos 

minerais contendo potássio. 

Na discretização dos granitos da região de Vila Real (MATOS, 1991), baseada em critérios 

clássicos de cartografia geológica, o granito de Vale das Gatas, equivalente ao granito da mina de 

Adoria, foi considerado como sin-cinemático de D3. Porém, foi reinterpretado (FERREIRA & MATOS, 

1993) como tardi-cinemático de D2, com uma idade radiométrica K-Ar de 320 M.a. 

No extremo nordeste da área considerada ocorre um granito de duas micas, de grão, médio 

a grosseiro, porfiróide, que se situa no núcleo da antiforma D3 já referida. Este aspecto é inferido 

das relações estruturais patentes na cortina metassedimentar ordovícica-silúrica, situada a oeste 

do maciço granítico, que indicam claramente o fecho da antiforma para nordeste. Segundo 

PEREIRA (1987, 1989), o granito em análise parece constituir um diferenciado do granito regional, 

enriquecido em feldspato potássico. Admite orientação planar dos megacristais ou deformação da 
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matriz segundo a direcção geral das estruturas de D3 e atinge razoável mobilidade (baixa 

viscosidade ou elevada percentagem de fundido), emitindo com frequência digitações no sentido 

do granito de grão fino, encaixante. 

Na zona mineira de Adoria e a sul de Alvadia diferenciam-se duas pequenas manchas de 

aplogranito, essencialmente moscovítico. PEREIRA (1987, 1989) discriminou entre estas rochas e 

os diques aplíticos por formarem massas de endogranitos, com «stockscheider» associado, no 

caso da mancha da mina de Adoria. Além disso, esta última é portadora de mineralização em 

cassiterite na própria massa, o que aliás é uma conhecida aptidão dos endogranitos (NESEN, 

1979; ARRIBAS et al., 1981; PEREIRA et al., 1984). 

 

 

2.2.3.2.3- ROCHAS FILONIANAS 

 

Na região de Adoria – Alvadia ocorrem alguns filões de aplitos, pegmatitos e 

aplopegmatitos, embora sejam abundantes em toda a área da folha 10-A (Celorico de Basto), da 

Carta Geológica de Portugal, dado o tipo de granitos a que se associam. 

Segundo PEREIRA (1987) o estanho, sob a forma de cassiterite, aparece disseminada na 

massa dos aplitos um pouco por todo o lado e, em menor escala, nos pegmatitos. O tungsténio 

ocorre em filões de quartzo, podendo conter cassiterite subordinada. 

Os pegmatitos possuem, geralmente, maior percentagem de feldspatos potássicos e os 

aplitos são dominantemente albíticos, por vezes com granada e quase sempre portadores de 

cassiterite. No caso dos grandes diques aplíticos de Gontães, que ocorrem a sul, fora da região 

considerada neste trabalho, nas proximidades da Campeã, e estudados por BORGES et al. (1979), 

quer a cassiterite, quer a matriz encontram-se deformadas por D3, notando-se que a xistosidade 

S3 do encaixante é penetrativa na interface aplito – metassedimento. PRIEM e TEX (1984) referem, 

para o aplito de Gontães, a idade de 307 ± 3 M.a., obtida pelo método Rb-Sr. 

Filões quartzosos são frequentes em toda a área, ocupando normalmente o sistema de 

fracturas NNE-SSW e NE-SW. As fendas de tracção do sistema N-S e W-E encontram-se 

mineralizadas, na região da mina de Adoria, ainda que sem grande interesse económico. 

Em redor do maciço granítico da Sr.ª da Graça situa-se um campo concêntrico de filões de 

quartzo, aplitos e, mais raramente, pegmatitos. Este campo filoniano, ligado no tempo à instalação 

daquele maciço (ante-D3), pode ser interpretado segundo o último estádio do modelo desenvolvido 

por RIBEIRO e PEREIRA (1982) para explicar a geometria de uma rede de fracturas, dependentes 

quer das diferentes fases de ascensão de uma cúpula granítica pós-tectónica, quer da evolução 

do respectivo campo de tensões. 

Merecem aqui destaque os filões de quartzo que preenchem as fracturas sub-horizontais de 

retracção desenvolvidas no maciço de Vila Real, onde se aloja a mineralização com maior 

interesse económico de Adoria e que foram explorados para volframite, cassiterite e sulfuretos 

polimetálicos. 
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2.2.3.3- GEOLOGIA DA REGIÃO DE VÁRZEA DA SERRA – TAROUCA 
 

A figura 2.7 apresenta de forma esquemática a geologia da região de Várzea da Serra – 

Tarouca. A região está enquadrada na folha 14-A (Lamego) da Carta Geológica de Portugal, na 

escala de 1/50.000, dos Serviços Geológicos de Portugal. Da observação da figura, é possível 

individualizar os depósitos recentes de aluvião e de vertente, as formações metassedimentares do 

Paleozóico, as rochas graníticas hercínicas e as rochas filonianas. 

 

 

2.2.3.3.1- ROCHAS METASSEDIMENTARES DO PALEOZÓICO 

 

À excepção das formações ordovícicas, que ocorrem na já referida pequena crista 

quartzítica de direcção NW-SE que, apenas, intercepta a área considerada nas imediações de 

Tarouca, todas as restantes rochas metassedimentares, presentes na área de Várzea da Serra, 

correspondem ao Grupo do Douro do Super Grupo Dúrico-Beirão. 

 

 
A) ROCHAS METASSEDIMENTARES DO GRUPO DO DOURO E SÉRIES METAMÓRFICAS DERIVADAS 

 

Na região considerada, as rochas metassedimentares pertencentes ao Grupo do Douro, 

consideradas de idade câmbrica, estão representadas na mancha de Várzea da Serra e Almofala, 

de forma alongada, com cerca de 12 km, orientada segundo a direcção NNW-SSE, e sempre com 

menos de 5 km na direcção transversa. Contacta, a ocidente, com o granito porfiróide grosseiro e, 

a leste, com o granito fino a médio, não porfiróide. Estes terrenos localizam-se um pouco a sul da 

zona de fecho do sinforma que grosseiramente se desenha desde Braga e Marco de Canaveses 

até sudoeste de Resende, representando o ramo mais oriental da estrutura antiforma de Valongo 

– Castro Daire (PEREIRA & BAPTISTA, 1982). 

Os estudos litoestratigráficos conduzidos por PEREIRA & BAPTISTA (1982) não permitem 

paralelizar, na íntegra, a estratigrafia definida por SOUSA (1982) com a observada na zona da mina 

de Tarouca. Com efeito, nesta zona ocorre uma unidade com espessura inferior a 20 m e de 

natureza provavelmente calciturbidítica que, segundo a correlação mais plausível, parece 

intercalar-se entre a Formação de Pinhão e a Formação de Rio Pinhão (SOUSA, 1982). Já as 

restantes unidades, sendo a superior de natureza inter-turbidítica e a inferior turbidítica, uma vez 

subtraída a influência do metamorfismo termal induzido pelos granitos, poderão, segundo PEREIRA 

& BAPTISTA (1982), corresponder àquelas formações. Surge, assim, a questão de considerar a 

unidade calciturbidítica um membro da formação inferior, ou uma nova formação com identidade 

litológica. 
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Figura 2.7- Mapa geológico simplificado da região de Várzea da Serra – Tarouca (adaptado da Folha 14-A, 
Lamego, da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000). 

 

 - 44 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

 

 

 

 - 45 -



Capítulo 2 – ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS ESTUDADAS 

As rochas que compõem a mancha de Várzea da Serra – Almofala, essencialmente de 

natureza xistosa e grauváquica, encontram-se muito metamorfizadas, transformadas em 

corneanas e xistos mosqueados. A orientação geral da clivagem xistenta é, aproximadamente, 

N50ºW pendendo geralmente para NE, com ângulos variáveis, entre 20º e 90º (TEIXEIRA et al., 

1969). 

A oeste de Tarouca aflora ainda uma pequena mancha metassedimentar, encravada no 

granito porfiróide de grão médio e, portanto, muito metamorfizada. 

TEIXEIRA et al., (1969) estudaram ainda corneanas pelíticas, das proximidades de Várzea da 

Serra e da lavaria da mina de Covas, muito duras e escuras, com reflexos avermelhados, por 

vezes mosqueadas. Apresentam textura porfiroblástica, de matriz granoblástica fina. A 

composição mineralógica compreende, essencialmente, quartzo, cordierite, biotite e moscovite; 

como acessórios ocorrem sericite, plagioclases, apatite, zircão e minerais metálicos. 

Os mesmos autores identificaram ainda, a cerca de 750 m a SW de Várzea da Serra, 

corneanas quartzo-micáceas, de grão muito fino, constituídas essencialmente por quartzo, biotite, 

moscovite e sericite, a que se associam zircão, apatite, pirite, leucoxena e minerais opacos. 

Entre Almofala e Várzea da Serra observa-se uma bancada conglomerática, intercalada nos 

xistos e grauvaques. Com orientação NW-SE e atitude quase vertical, é formada por elementos de 

dimensões médias e deformados e está fortemente silicificada (TEIXEIRA et al., 1969). 

 

 

B) ROCHAS METASSEDIMENTARES DO ORDOVÍCICO 
 

No limite norte da área considerada neste estudo, a oeste de Tarouca, pode observar-se 

uma pequena fracção de uma crista de quartzitos com bilobites (Cruziana), que se prolonga para 

NW, já fora dos limites da carta. As impressões de Cruziana confirmam a idade destas rochas 

(Skidaviano). 

As bancadas quartzíticas alternam com leitos xistosos e ferríferos, com granadas, e 

inclinam para nordeste, com ângulos entre 60º e 80º (TEIXEIRA et al., 1969). Aos quartzitos, 

assentes sobre os metassedimentos do Grupo do Douro, muito metamorfizados, segue-se a série 

xistosa pertencente ao Ordovícico – Silúrico. 

 

 

2.2.3.3.2- ROCHAS GRANITÓIDES HERCÍNICAS 

 

Integrados no arco magmático Porto – Viseu (FERREIRA et al., 1987), os granitos da região 

intruíram nas rochas metassedimentares do Grupo do Douro. Uns sin-cinemáticos, alcalinos e de 
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duas micas, que são englobados por outros, tardi-tectónicos, calco-alcalinos, porfiróides e 

essencialmente biotíticos. De acordo com TEIXEIRA et al. (1969), estes granitos compreendem: 1) 

granito porfiróide de grão grosseiro ou grosseiro a médio; 2) granito porfiróide de grão médio; 3) 

granito de grão médio, não porfiróide e 4) granito de grão fino, não porfiróide. 

O granito porfiróide de grão grosseiro ou grosseiro a médio, tardi-cinemático, referenciado 

por TEIXEIRA et al. (1969) como “mancha de Pretarouca”, não é mais do que o prolongamento, 

para S e SE, do grande afloramento de Baião e Amarante, da folha de Peso da Régua e domina a 

zona ocidental da carta da região de Várzea da Serra. 

Trata-se de um granito leuco-mesocrático, de duas micas, com predominância de biotite, 

em palhetas dispersas ou em pequenas concentrações e possui abundantes megacristais de 

feldspato. Em alguns locais nota-se variação de granularidade, passando a granito de grão médio, 

por vezes com raros megacristais de feldspato (TEIXEIRA et al., 1969). O contacto faz-se com as 

rochas metassedimentares do Grupo do Douro ou com o granito porfiróide de grão médio. 

Segundo TEIXEIRA et al. (1969), o exame microscópico permite verificar que se trata de um 

granito monzonítico, de textura porfiróide de base hipidiomórfica. Como minerais essenciais, 

possui quartzo, microclina-pertite, oligoclase, oligoclase-andesina, microclina, micropertite, biotite 

e moscovite. Entre os minerais acessórios encontram-se apatite, zircão, andaluzite, silimanite e 

minerais opacos. Quanto aos minerais secundários, ocorrem caulinite, sericite, clorite, esfena, 

rútilo acicular, minerais do grupo do epídoto e óxidos e hidróxidos de ferro. 

O granito de grão médio, porfiróide, ocorre segundo um pequeno afloramento, de forma 

alongada e sinuosa, situado na região meridional da área coberta pela carta de Várzea da Serra, 

cujos limites ultrapassa. Contacta, de um lado, com o granito porfiróide de grão grosseiro e, do 

outro, com o granito de grão fino e é referenciado na folha 14-A, da Carta Geológica de Portugal, 

como “mancha de Cujó e Monteiras”, sendo do mesmo tipo da “Mancha de Lamego”. 

É um granito de duas micas, predominantemente biotítico, com andaluzite e, igualmente, 

monzonítico. Como minerais essenciais, possui quartzo, microclina, oligoclase, microclina-pertite, 

micropertite, biotite e moscovite. Como acessórios tem andaluzite, apatite, zircão e minerais 

opacos. Entre os minerais secundários contam-se caulinite, sericite, clorite e rútilo acicular 

(TEIXEIRA et al., 1969). 

O granito de grão médio, não porfiróide, sin-cinemático, domina a zona oriental da carta de 

Várzea da Serra, ocupando uma área extensa entre Tarouca e o canto SE da carta, ultrapassando 

os seus limites (“mancha de Vilarinho e Tarouca”, na folha 14-A da Carta Geológica de Portugal). 

Contacta, essencialmente, com os metassedimentos do Grupo do Douro. 

É um granito de duas micas, com predominância de biotite e passa, por vezes, a granito de 

grão fino, ou, outras vezes, a porfiróide. Junto do contacto com os metassedimentos, o granito é 
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de grão fino e encontra-se muito alterado. Mostra estrutura orientada, gnaissóide, que se acentua 

quando se caminha para a região meridional, principalmente a sul e leste de Almofala (TEIXEIRA et 

al., 1969). 

Segundo TEIXEIRA et al. (1969), trata-se de um granito monzonítico, por vezes de tendência 

alcalina ou mesmo alcalino. Da composição mineralógica, destacam-se, como minerais 

essenciais, quartzo, microclina, microclina-pertite, albite, albite-oligoclase, biotite e moscovite; 

como minerais acessórios, andaluzite, silimanite, apatite, zircão, turmalina e opacos; e como 

minerais secundários, caulinite, sericite e clorite. 

O granito de grão fino, não porfiróide, ocorre em pequenos afloramentos, dispersos pela 

carta de Várzea da Serra, referenciados, na folha 14-A da Carta Geológica de Portugal, com as 

seguintes designações: “mancha de Moura Morta”, “mancha de S. João da Boa Vista”, “manchas 

da região de Bigorne”, “manchas de Vale Abrigoso e Espinhacelo” e “mancha a oeste de Várzea 

da Serra”. 

É um granito de textura geralmente fina, passando, por vezes, a média, de duas micas, em 

que a biotite predomina. A composição mineralógica indica um granito monzonítico, por vezes 

com tendência alcalina. Como minerais essenciais contém quartzo, albite-oligoclase, albite, 

oligoclase, microclina, microclina-pertite, biotite e moscovite. Os minerais acessórios são apatite, 

zircão e opacos. Os minerais secundários compreendem caulinite, sericite, calcite, esfena e 

minerais do grupo do epídoto. 

A sudeste de Tarouca, existe um outro afloramento de granito fino (“mancha de S. João da 

Boa Vista”), que se prolonga para além dos limites da área da carta. Em muitos pontos há 

passagem gradual ao granito de grão grosseiro, circundante. 

A cerca de 1 km a ocidente de Várzea da Serra, ocorre um afloramento de granito de grão 

fino, que contacta, a leste e a sul, com os terrenos do Grupo do Douro e, a oeste, com o granito 

porfiróide de grão grosseiro. O granito de grão fino envolve, a extremidade norte do afloramento, 

uma pequena mancha de granito de grão médio, não porfiróide. Também a oriente desta mancha 

e a NNW de Várzea da Serra, existem pequenos afloramentos de granito do mesmo tipo, mas 

essencialmente moscovítico. 

Segundo PEREIRA e BAPTISTA (1982), os granitos instalaram-se sob condicionamento do 

metamorfismo regional, ocupando núcleos de antiformas correspondentes à D3 hercínica e estão 

deformados, em regra, pelos cisalhamentos dúcteis que caracterizam esta fase (IGLÉSIAS & 

RIBEIRO, 1981b). Para PEREIRA e BAPTISTA (1982), estes granitos instalaram-se segundo, pelo 

menos, três grandes etapas, sincrónicas a ligeiramente posteriores relativamente à D3 hercínica. 
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As datações isotópicas Rb-Sr do granito de Castro Daire e do granito do Marão, 

apresentadas por TEIXEIRA et al. (1969), revelam valores de 282 ± 7 M.a. e 285 ± 9 M.a., 

respectivamente. 

 
 

2.2.3.3.3- ROCHAS FILONIANAS 

 
As rochas filonianas são frequentes em toda a área e cortam quer os granitos, quer os 

metassedimentos. 

A oeste de Almofala, intrusivos nos granitos, ocorrem filões de rocha básica, de direcção 

NNE-SSW, um dos quais, com mais de 3 km, se prolonga para norte, até ao limite da mancha 

xistosa, e para sul, além do limite do mapa. Estes filões, têm 4 a 6 m de espessura e apresentam 

disjunção esferoidal. 

A rocha que compõe estes filões é um dolerito lamprofírico, com augite de tendência 

pigeonítica, biotite, minerais do grupo do epídoto, calcite, clorite, apatite e minerais opacos 

(TEIXEIRA et al., 1969). A textura é claramente intersectal. Os feldspatos estão muito alterados, 

com abundância de produtos micáceos (sericite e moscovite). 

Os filões de quartzo, pouco numerosos, ocupam sistemas de fracturas com direcções 

variáveis, nomeadamente segundo NE-SW, NNE-SSW, N-S e NNW-SSE. 

A mancha xistosa entre Várzea da Serra e Almofala é cortada por diversos filões 

quartzosos, quase sempre lenticulares, de espessura variável e orientação diversa, embora 

predomine a N-S e NW-SE, frequentemente portadores de mineralizações estano-volframíticas, 

que deram origem a explorações mineiras (mina de Cova de Estanho). 

Os filões aplito-pegmatíticos são particularmente abundantes na mancha metassedimentar 

a sul de Várzea da Serra e ocorrem, em geral, segundo as direcções NW-SE e, em alguns casos, 

NNE-SSW. Alguns destes filões estão mineralizados por cassiterite, scheelite, etc. 

Ocorrem filões aplíticos constituídos essencialmente por quartzo, microclina, albite-

oligoclase, albite, oligoclase, ortoclase, moscovite e, por vezes, turmalina; como acessório, 

contêm apatite. Ligeiramente a sul de Várzea da Serra, ocorre um filão granítico, de grão médio, 

com concentrações de moscovite, de estrutura fluidal (TEIXEIRA et al., 1969). 

 
 
2.2.3.4- GEOLOGIA DA REGIÃO DE COVÊLO DE PAIVÓ – AROUCA 
 

A figura 2.8 apresenta de forma esquemática a geologia da região de Covêlo de Paivó – 

Arouca. A região está enquadrada na folha 13-D (Oliveira de Azeméis) da Carta Geológica de 

Portugal, na escala de 1/50 000, dos Serviços Geológicos de Portugal. Da observação da figura, é 

possível individualizar, essencialmente, além dos depósitos recentes de cobertura, as formações 

metassedimentares paleozóicas, as rochas granitóides hercínicas e as rochas filonianas. 
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2.2.3.4.1- ROCHAS METASSEDIMENTARES DO PALEOZÓICO 

 

À excepção das formações carboníferas e ordovícicas, que ocorrem no extenso sinclinal 

que, apenas, intercepta a área considerada nas imediações de Janarde, todas as restantes rochas 

metassedimentares correspondem ao Super Grupo Dúrico-Beirão. 

 

 
A) ROCHAS METASSEDIMENTARES DO SUPER GRUPO DÚRICO-BEIRÃO 

 

Nesta região, as formações metassedimentares do Super Grupo Dúrico-Beirão estão 

amplamente representadas e são consideradas de idade câmbrica. 

Em virtude da falta de consenso geral, atrás referida, no que respeita aos limites e 

correlação estratigráfica dos dois domínios do Super Grupo Dúrico-Beirão, a região em análise 

encontra-se numa “zona de conflito”: segundo SOUSA (1983) e OLIVEIRA et al. (1992) estas rochas 

metassedimentares enquadram-se no Grupo do Douro; de acordo com a Carta Geológica de 

Portugal, à escala 1/500.000 (1992), pertencem ao Grupo das Beiras; segundo o Mapa Geológico 

da Península Ibérica, na escala 1/1.000.000 (ITGE, 1994), integram-se no Grupo do Douro; e 

segundo DIAS et al. (2006a) pertencem ao Grupo do Douro. 

Assim, atendendo à Carta Geológica de Portugal à escala 1/500.000 (IGM, 1992), a região 

considerada engloba metassedimentos da Formação de Perais e da Formação de Rosmaninhal, 

definidas pela primeira vez por SILVA et al. (1988), na Beira Baixa. A primeira, que grosso modo 

envolve o maciço de Regoufe e se estende até ao maciço de Arouca, é constituída por filitos e 

metagrauvaques em proporção semelhante (SILVA et al., 1995). A segunda caracteriza-se por uma 

possante sequência pelítica, onde se intercalam diversos níveis de microconglomerados, 

conglomerados e bancadas métricas de grauvaques (ROMÃO & RIBEIRO, 1992). 

Porém, VALLE AGUADO (1992), que estudou esta “zona de conflito”, com base na cartografia 

das estruturas variscas, separa duas unidades (unidade inferior e unidade superior), que inclui no 

Grupo do Douro. Para esta autora, na unidade inferior predominam os termos pelíticos, em geral 

bastante quartzosos, com algumas intercalações centimétricas de metagrauvaques; enquanto a 

unidade superior começa com níveis lenticulares de conglomerados, passando para o topo a 

xistos com intercalações milimétricas a centimétricas de metagrauvaques. 

Independentemente desta indefinição, verifica-se que as rochas metassedimentares do 

Super Grupo Dúrico-Beirão, que ocorrem na área em questão, são essencialmente psamíticas 

(metaquartzo-arenitos, metaquartzovaques, metagrauvaques feldspáticos) e pelíticas de 

composição bastante aluminosa, como se verifica pela presença de cristais de andaluzite, de 

estaurolite, de distena e de silimanite (MENDES, 1997). Nestas formações a zonalidade 

metamórfica está bem definida e regista-se a presença de uma importante rede filoniana de veios 

de quartzo. 
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B) ROCHAS METASSEDIMENTARES DO ORDOVÍCICO 
 

As formações metassedimentares do Ordovícico são dominadas pela presença de 

quartzitos e metapelitos associados, ardósias e quartzitos compactos. 

As bancadas quartzíticas formam a base do sinclinal de Janarde, pequena secção inclusa 

na área em questão, pertencente à estrutura maior conhecida por sinclinal de Porto – Satão. Este 

sinclinal ordovícico que, em Janarde, se apresenta como dobra isoclinal, apresenta plano axial 

mergulhante cerca de 70º para sudoeste (PEREIRA et al., 1980). 

No sinclinal de Janarde, as assentadas quartzíticas representam a base do Ordovícico e 

assentam em discordância sobre o Super Grupo Dúrico-Beirão. Estas bancadas, cuja espessura 

parece não ultrapassar os 200 metros, são constituídas, na base, por quartzitos compactos e 

zonados e, para o topo, por uma alternância de quartzitos físseis e xistos negros (PEREIRA et al., 

1980). Sequência litológica que aponta para um estado transgressivo e que coloca estes 

quartzitos estratigraficamente no Skidaviano. As bancadas quartzíticas em questão apresentam 

normalmente um rumo NW-SE. 

Segundo PEREIRA et al. (1980) estes quartzitos apresentam, do ponto de vista mineralógico, 

uma grande selecção de materiais, sendo quase exclusivamente compostos por grãos de quartzo 

envolvidos em matriz fina sílico-filitosa onde se destacam micas hídricas, talvez moscovites e 

sericites, bem orientadas segundo a xistosidade. 

Em concordância com os quartzitos ocorre uma sequência monótona de ardósias, cinzentas 

e azuladas, com cerca de 700 a 800 metros de espessura, em bancadas com orientação média 

N50ºW e inclinação, em geral, de cerca de 70º para sudoeste (PEREIRA et al., 1980). Esta unidade 

constitui o prolongamento para sudeste do que foi cartografado na carta de Castelo de Paiva 

como Landeiliano e possível Lanvirniano, a partir de datação paleontológica, por MEDEIROS et al. 

(1964). Também em concordância com as ardósias surgem as bancadas descontínuas de 

quartzitos compactos que, em Janarde, marginam a bacia continental do Carbónico. Estes 

quartzitos, que apresentam tonalidade branca amarelada ou acastanhada e carácter psâmico, 

atribuem-se ao Caradociano, ainda que com muitas reservas (PEREIRA et al., 1980). 

A ocupar o núcleo do sinclinal de Janarde, ocorre uma estreita faixa carbonífera em 

bancadas levantadas e comprimidas, apresentando-se ora verticais, ora inclinadas cerca de 60º 

para sudoeste, que assentam em discordância sobre as do Landeiliano-Lanvirniano (PEREIRA et 

al., 1980). Ainda que sem conteúdo fossilífero, esta faixa carbonífera integra-se no Estefaniano B-

C, dada a analogia e continuidade geológica de terrenos datados por MEDEIROS et al. (1964), com 

base em dados paleontológicos, assim como na aceitação dos trabalhos de SLUIJK (1963). 

Assim, segundo PEREIRA et al. (1980), a marcar o novo e abrupto ciclo de sedimentação 

continental, encontra-se um conglomerado muito desmantelado, constituído por elementos 

grosseiros, mal calibrados, onde são visíveis quartzitos e xistos envolvidos em cimento argilo-
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ferruginoso. Ao conglomerado, sucedem-se bancadas greso-argilosas (arenitos e grauvaques), 

também com materiais sub-angulosos e mal calibrados. Observa-se boa compactação dos 

elementos, mas a recristalização é nula. Entre os elementos constituintes encontram-se quartzo, 

plagioclases, fragmentos de granito, moscovite detrítica, zircão e turmalina, envolvidos em cimento 

argiloso, que inclui materiais orgânicos e ferruginosos. 

 

 

2.2.3.4.2- ROCHAS GRANITÓIDES HERCÍNICAS 

 

Integradas no arco magmático Porto – Viseu (FERREIRA et al., 1987), as rochas granitóides 

da região intruíram nas rochas metassedimentares do Super Grupo Dúrico-Beirão. De acordo com 

PEREIRA et al. (1980), compreendem: 1) granito de grão médio com duas micas, sin-tectónico 

(granito da serra da Freita); 2) granitos alcalinos, moscovíticos, porfiróides (maciço de Regoufe) e 

3) quartzodioritos biotíticos (maciço de Arouca); estes últimos tardi-tectónicos. 

O granito de grão médio, com duas micas ocorre na próximo de Albergaria das Cabras. Foi 

designado como granito de Coelheira por SLUIJK (1963) e como granito da serra da Freita (ou 

serra de Arada) por PEREIRA et al. (1980), integrado na faixa granítica da serra de Arada – Chave. 

Segundo estes autores, esta faixa granítica caracteriza-se pelo paralelismo perfeito entre o rumo 

geral da intrusão e os eixos das dobras da D2 hercínica, pelo alongamento preferencial e pela 

própria foliação, concordante com a xistosidade S2 que afecta as rochas metassedimentares 

encaixantes e cuja direcção, que decresce de sudeste para noroeste, oscila entre N60ºW e 

N40ºW, respectivamente. 

O granito da serra da Freita inclui retalhos de metassedimentos, normalmente injectados 

por granito, e apresenta, comummente, as associações minerais quartzo + plagioclase + biotite + 

moscovite + fibrolite ± silimanite. Na maior parte dos casos, a plagioclase é albite com 

aproximadamente 6% An, embora também ocorra oligoclase em vários exemplares. Os restantes 

minerais subordinados são: zircão, apatite, óxidos de ferro e titânio, rútilo, esfena-leucoxena e 

clorite (PEREIRA et al., 1980). 

Na área da folha de Oliveira de Azeméis, este granito é considerado, pelos autores atrás 

referidos, o mais representativo entre os granitos afectados pela segunda fase hercínica e, por 

isso, considerados hercínicos antigos (OEN, 1958, 1970; SLUIJK, 1963). 

Os estudos isotópicos efectuados por REAVY (1987 citado por MENDES, 1997)) sugerem que 

a instalação do plutão da Freita decorreu provavelmente no período 324 ± 4 M.a., de acordo com 

a isócrona de Rb-Sr definida por amostras de rocha total. PRIEM et al. (1984) obtiveram, no 

prolongamento para leste deste corpo magmático, em amostras de granito porfiróide com 

megacristais de feldspato, uma isócrona de 315 ± 3 M.a. Porém, ambas as idades se incluem no 

intervalo de variação 330–320 M.a., pelo que permitem considerar que a instalação do plutão 
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granítico da serra da Freita tenha decorrido no período sin-tectónico a tardi-D3, de acordo com o 

proposto por BEETSMA (1995 citado por MENDES, 1997). 

Os granitos alcalinos, moscovíticos, porfiróides com diques de microgranitos e pórfiros 

(maciço de Regoufe) formam uma intrusão sub-circular, discordante, com cerca de 3 km de 

diâmetro e expressão superficial de cerca de 6 km2. Como referem PEREIRA et al. (1980), a realçar 

esta forma, o sector oeste do maciço é enquadrado por pequenas intrusões e diques de aplitos e 

pórfiros grosseiros com disposição anelar. 

Este pequeno maciço intrui os metassedimentos do Super Grupo Dúrico-Beirão em zona de 

baixo metamorfismo e posteriormente às fases principais de deformação hercínica. Embora, na 

realidade, as dobras correspondentes à 2.ª fase sejam interceptadas e as xistosidades 

perturbadas e rodadas nas imediações do pequeno plutonito. A influência do metamorfismo termal 

exerce-se até cerca de 2 km de distância, em xistos de metamorfismo incipiente, revelando-se por 

ocorrência de biotite e pequenas concentrações de materiais filitosos (SLUIJK, 1963; PEREIRA et al., 

1980). 

O granito porfiróide de Regoufe, assim como os pórfiros e aplitos dispostos em anel, a 

oeste do pequeno maciço, foram estudados por SLUIJK (1963) que os considerou alcalinos, 

sódicos, com moscovite. A análise petrográfica desta rocha (SLUIJK, 1963; PINTO, 1985) revelou 

tratar-se de um granito porfiróide com megacristais de microclina, geralmente com 

intercrescimento pertítico com albite, numa matriz de albite, quartzo e moscovite. A apatite, o 

zircão, a ilmenite, a monazite e o rútilo ocorrem como minerais acessórios; a turmalina, a biotite e 

a arsenopirite também ocorrem em cartas partes do maciço. 

As observações mineralógicas feitas por VRIEND et al. (1985) revelam que o maciço de 

Regoufe apresenta evidente variação composicional e textural de oeste para este. O granito 

moscovítico de grão médio com albite domina nas partes norte e oriental do maciço, enquanto que 

o granito de duas micas porfiróide ocupa a parte ocidental. 

Segundo VRIEND et al. (1985), nas partes norte e este do maciço de Regoufe, o granito, 

além de ser exclusivamente moscovítico, encontra-se mineralizado com sulfuretos, 

nomeadamente arsenopirite, enquanto que na parte oeste do maciço, onde os sulfuretos estão 

praticamente ausentes, verifica-se a abundância de biotite e turmalina, assim como de 

megacristais de feldspato potássico. Também na zona de transição a composição mineralógica 

não é sempre uniforme. 

O maciço granítico de Regoufe, assim como o de Arouca, ter-se-á instalado no período 

tardi- a pós-D3, como é sublinhado pelas suas relações estruturais e pela presença, 

espacialmente associada a estes corpos, de metamorfismo de contacto sobreposto ao 

metamorfismo regional (VALLE AGUADO, 1992; MENDES, 1997). 

Os quartzodioritos biotíticos (maciço de Arouca) formam uma intrusão circunscrita, 

discordante e englobam no sector oeste (já fora da área em análise) importantes blocos de 
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metassedimentos. Nos sectores este e sudeste do maciço, os metassedimentos encaixantes 

foram arrepiados e desviados das direcções que lhes são comuns e sofreram, também, incidência 

de metamorfismo térmico numa orla de cerca de 200 a 300 metros afastada do contacto (PEREIRA 

et al., 1980). 

Embora tardi-tectónica, a intrusão do maciço de Arouca é considerada precoce, por OEN 

(1960, citado por OEN, 1970), uma vez que se terá atingido, de forma fácil e rápida, alternância de 

forças compressivas e de tensão. A testemunhar as forças de tensão, nos estádios tardios ou 

posteriores à instalação do maciço, verifica-se a presença de diques de pórfiros graníticos, 

doleritos e lamprófiros que recortam os quartzodioritos. 

Relativamente à caracterização petrográfica, trata-se de quartzodioritos que apresentam, 

como minerais essenciais, quartzo, plagioclase zonada, com oligoclase nos bordos e andesina no 

núcleo, e biotite e, como acessórios, apatite, frequentemente incluída na mica, zircão, esfena-

leucoxena e óxidos de ferro e titânio (PEREIRA et al., 1980; PINTO, 1985). 

 

 

2.2.3.4.3- ROCHAS FILONIANAS 

 

Na área de Covêlo de Paivó – Arouca considerada regista-se a ocorrência de dois filões de 

anfibolitos instalados nos xistos do Super Grupo Dúrico-Beirão, dispostos concordantemente com 

a xistosidade. A composição mineralógica consta, essencialmente, de horneblenda e plagioclase 

e, acessoriamente, de quartzo, epídoto, esfena, apatite e opacos. Já a estrutura e textura são 

extremamente variáveis, desde os tipos xistosos e compactos, de grão fino, até aos de grão muito 

grosseiro, com forte recristalização (PEREIRA et al., 1980). 

Seguramente, trata-se de rochas anteriores a todas as rochas graníticas e granitóides, uma 

vez que ocorrem como xenólitos no complexo granítico de Oliveira de Azeméis e são 

metamorfizadas por contacto na zona de Sóligo (Sever do Vouga) por rochas datadas com 500 

M.a. (PEREIRA et al., 1980). 

Instalados no maciço de Arouca e nos xistos, a nordeste do maciço de Regoufe, ocorrem 

filões de dolerito, admitidos como pós-hercínicos a hercínicos tardios por PEREIRA et al. (1980). 

Segundo estes autores, os doleritos apresentam textura ofítica, intergranular e como componentes 

fundamentais possuem labradorite, parcialmente descalcificada para andesina e piroxena 

reconhecida como augite e augite pigeonítica, sempre substituída por horneblenda verde e por 

tremolite. Entre os constituintes subordinados contam-se magnetite, óxidos de ferro e titânio, 

esfena-leucoxena, quartzo, apatite e diversos minerais secundários como epídoto, calcite, clorite, 

moscovite, etc. 

Na área em análise ocorrem também três filões de rochas básicas com textura lamprofírica. 

O mais possante está encaixado em xistos do Super Grupo Dúrico-Beirão, no bordo este do 

maciço de Regoufe, enquanto que os outros dois, de menores proporções, intruem o maciço de 

Arouca. Segundo PEREIRA et al. (1980), no primeiro caso, a plagioclase apresenta arranjo textural 
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sub-ofítico, enquanto a anfíbola, horneblêndica e anormalmente desenvolvida, remete para a 

textura lamprofírica. A plagioclase é zonada, com andesina nos bordos e labradorite no núcleo. Os 

componentes acessórios compreendem biotite, quartzo, apatite e óxidos de ferro e titânio e 

esfena-leucoxena. Já os pequenos diques do maciço de Arouca exibem textura francamente 

lamprofírica, com fenocristais de horneblenda verde, biotite e, mais raramente, andesina, numa 

matriz composta por estes mesmos minerais e também por outros, subordinados, como quartzo, 

magnetite, apatite, esfena, clinopiroxena, óxidos de ferro e titânio, além de moscovite, epídoto e 

clorite, secundários (PEREIRA et al., 1980). 

Ainda no maciço de Arouca assinalam-se dois filões de pórfiros granitóides, sem orientação 

preferencial e de quimismo acentuadamente calco-alcalino, ainda que tenham sofrido 

alcalinização de sentido sódico (PEREIRA et al., 1980). Quanto ao tempo de instalação, deverão 

estar ligados aos granitos tardi-tectónicos. 

Segundo PEREIRA et al. (1980), caracterizam-se por uma textura porfírica, com cristais de 

plagioclase, quartzo, microclina-pertítica e ortóclase rara, numa matriz microgranular de 

agregados de quartzo e feldspatos acentuadamente sericitizados. Entre os minerais subordinados 

contam-se biotite, apatite e zircão, além de óxidos de ferro hidratados, moscovite, calcite e clorite, 

secundários. Assim, segundo aqueles autores, trata-se de rochas graníticas que podem atingir 

composições granodioríticas e até quartzodioríticas, que só análises químicas poderão definir. 

Os filões de quartzo são frequentes em toda a área e ocorrem a preencher diversos 

sistemas de fracturas. Porém, verificam-se alinhamentos preferenciais, nomeadamente, seguindo 

as xistosidades das rochas encaixantes ou subordinadas a fracturas de direcção NE-SW. Há 

também filões de quartzo sub-horizontais a ocupar fendas de tracção resultantes, certamente, do 

modelo de dobramento, correspondente à 2.ª fase hercínica (PEREIRA et al., 1980). Os filões 

dependentes dos maciços de Regoufe e Arouca são, provavelmente, tardi-hercínicos; já para os 

restantes filões é difícil precisar a sua idade. 

Os filões de quartzo intimamente relacionados com o maciço granítico de Regoufe, de cuja 

rede filoniana fazem parte, suportam mineralizações de cassiterite, volframite e sulfuretos 

diversos. Os estádios finais da evolução do maciço caracterizam-se por forte influência de voláteis 

que induziram a alcalinização e greisenização da rocha original e estiveram na origem da rede 

filoniana (SLUIJK, 1963; PEREIRA et al., 1980; VAN GAANS et al., 1995). Aquelas mineralizações 

deram lugar a núcleos mineiros de certo vulto em Regoufe, Rio de Frades, Muro, Campelinho, etc. 

 

 

2.3- SOLOS 
 

A Carta de Solos do Nordeste de Portugal, à escala 1:100.000 (AGROCONSULTORES E COBA, 

1991), constituiu a fonte principal de informação sobre os solos das áreas mineiras que se 

inserem naquela zona geográfica (minas de Ervedosa, Adoria e Tarouca). A fonte aplica, com 

adaptações, a legenda da Carta de Solos do Mundo (FAO/UNESCO, 1987) na classificação das 
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unidades pedológicas. A ausência de cartografia semelhante, para a região onde se inserem as 

minas de Regoufe e Rio de Frades, levou a utilização da informação constante na Carta de Solos 

de Portugal, à escala 1:1.000.000 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 1971). 

A distribuição espacial das Unidades Principais mostra a forte dominância dos solos 

incipientes, como os Leptossolos, a que se seguem os solos pouco evoluídos (Cambissolos). Dos 

solos evoluídos, ocorrem apenas Luvissolos, mas com pequena expressão. Sublinha-se a 

presença de solos “feitos pelo homem”, os Antrossolos. Os Fluvissolos, bordejando as linhas de 

água, completam o conjunto dos solos incipientes. 

As Unidade Secundárias dão indicações claras sobre algumas propriedades dos solos, 

como os níveis de matéria orgânica no horizonte A (nos Úmbricos muito mais elevada que nos 

restantes) e a acidez (opondo Êutricos e Crómicos aos restantes, ácidos a muito ácidos). 

 

MINA DE ERVEDOSA 
As unidades cartografadas por AGROCONSULTORES E COBA (1991) estão representadas, de 

forma simplificada, na figura 2.9, para a região de Rebordelo – Ervedosa. Na região dominam os 

Leptossolos, com destaque para os Leptossolos Dístricos Órticos e os Leptossolos Úmbricos; 

seguem-se, em importância, os Cambissolos Dístricos Órticos; e, com menor expressão, os 

Fluvissolos Dístricos Órticos e os Cambissolos Dístricos Crómicos. 

Os Leptossolos Dístricos Órticos estão associados à área dos xistos. São Leptossolos 

Dístricos sem horizonte B, sendo o perfil normal do tipo A C R ou A R. Apresentam horizonte A ou 

Ap franco, franco-limoso ou franco-arenoso, por vezes cascalhento. Em geral, o horizonte C é 

constituído por rocha desagregada, com ou sem terra, e/ou rocha contínua e coerente a 

profundidade entre 10 e 50 cm. 

Os Leptossolos Úmbricos surgem nas zonas graníticas, em áreas mais convexas e portanto 

mais sujeitas à erosão. O perfil normal é do tipo A R e por vezes A C R. O horizonte Ah ou Ap é 

franco-arenoso ou arenoso-franco, frequentemente húmico e por vezes cascalhento e encontra-se 

sobreposto a material da desagregação da rocha subjacente (C), e/ou sobre rocha contínua e 

coerente (R), a partir de 10 a 50 cm de profundidade. 

Nos terrenos graníticos e granodioríticos surgem também Cambissolos Dístricos Órticos, 

sobretudo quando profundamente arenizados. Nestes solos o horizonte superficial é normalmente 

Ap, texturalmente franco-arenoso. O horizonte Bw é pardacento (não crómico) franco-arenoso ou 

franco, mais frequentemente até 40/80 cm de profundidade. O horizonte C é constituído por 

material grosseiro e alguma terra da alteração da rocha subjacente, e encontra-se sobre rocha 

contínua e coerente (R), a profundidade superior a 50 cm. 

Os Fluvissolos Dístricos Órticos ocorrem em duas pequenas manchas, associados aos 

depósitos aluvionares dos meandros do rio Tuela. Caracterizam-se por um horizonte Ap com 15 a 

30 cm, franco-arenoso, franco ou franco-limoso. O horizonte C é espesso (mais de 100/150 cm), 

em geral estratificado, franco-arenoso, franco, franco-limoso e, por vezes, arenoso, arenoso-

franco ou franco-argiloso ou cascalhento/pedregoso em níveis profundos. 
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Os Cambissolos Dístricos Crómicos resultaram da alteração das rochas xistosas 

subjacentes e de depósitos de vertente em encostas com declives acentuados, associados aos 

quartzitos. O horizonte superficial é Ap, franco, franco-limoso e, menos frequentemente, franco-

arenoso, até 15/30 cm. O horizonte Bw é crómico, franco ou franco-limoso e, por vezes, franco-

argilo-limoso, até profundidade de 40/60 cm. O horizonte C é constituído por materiais grosseiros 

e terra da alteração do substrato rochoso e/ou rocha contínua e coerente (R) a mais de 50 cm da 

superfície. 

 

MINA DE ADORIA 
As unidades cartografadas por AGROCONSULTORES E COBA (1991) estão representadas, de 

forma simplificada, na figura 2.9, para a região de Adoria – Alvadia. Na região dominam os 

Leptossolos Úmbricos; seguem-se, em importância, os Antrossolos Áricos Terrácicos Dístricos e 

Úmbricos, os Fluvissolos Dístricos Órticos; e, com menor expressão, os Cambissolos Úmbricos 

Órticos. 

Os Leptossolos Úmbricos têm grande representação na área de estudo, nomeadamente 

nas zonas que não tenham sido aproveitadas em agricultura e se tenham mantido 

permanentemente sob coberto vegetal, sobretudo de matos. O perfil normal destes solos é do tipo 

A R e por vezes A C R. Surgem Leptossolos Úmbricos quer nas zonas graníticas, quer nas 

pequenas manchas de rochas metassedimentares. 

Os Leptossolos Úmbricos derivados de granitos são os dominantes na área, e 

caracterizam-se por um horizonte superficial do tipo Ah ou Ap, franco-arenoso ou arenoso-franco, 

frequentemente húmico e por vezes cascalhento, sobre material da desagregação das rochas 

subjacente (C), e/ou sobre rocha contínua e coerente (R), a partir de 10 a 50 cm de profundidade. 

Os Leptossolos Úmbricos derivados de rochas metassedimentares apresentam um 

horizonte A com características semelhantes aos dos granitos mas, texturalmente, é franco-

arenoso, franco ou franco-limoso. 

Os Antrossolos Áricos Terrácicos resultam, por definição, de “actividades humanas que têm 

provocado profundas modificações das características originais”, nomeadamente através “de 

mobilizações profundas ou de deslocações de materiais a partir de cortes e enchimentos, com 

alteração profunda dos horizontes originais, dos quais podem encontrar-se ainda porções 

remanescentes”, como acontece na “formação de terraços ou socalcos, estabelecidos para 

reduzir o declive do terreno e aumentar a espessura útil do solo” (AGROCONSULTORES E COBA, 

1991). O perfil normal destes solos é, em geral, do tipo Ap C. Na área de estudo, estes solos são 

essencialmente Dístricos, mas ocorrem também Úmbricos. 

Os Antrossolos Áricos Terrácicos Dístricos caracterizam-se por um horizonte superficial 

(Ap) com 20 a 30 cm, franco-arenoso e, menos vezes, franco ou arenoso-franco. O horizonte C 

pode chegar até 80/200 cm de profundidade e é constituído por materiais de origem coluvionar 

(depósitos de vertente ou de base de encosta) ou transportados de montante pela acção do 

homem. Este horizonte é franco-arenoso ou franco, por vezes cascalhento ou pedregoso. 
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Os Antrossolos Áricos Terrácicos Úmbricos apresentam um horizonte Ap com 25 a 50 cm, 

franco-arenoso ou franco/franco-limoso e um horizonte C até 80/200 cm, constituído por material 

com elevado teor em matéria orgânica, franco ou franco-aenoso, por vezes pouco cascalhento, de 

coluviação ou transporte de montante por acção humana. 

Os Fluvissolos Dístricos Órticos ocorrem numa mancha alongada, associados aos 

depósitos aluvionares do rio Poio. Caracterizam-se por um horizonte Ap com 15 a 30 cm, franco-

arenoso, franco ou franco-limoso. O horizonte C é espesso (mais de 100/150 cm), em geral 

estratificado, franco-arenoso, franco, franco-limoso e, por vezes, arenoso, arenoso-franco ou 

franco-argiloso ou cascalhento/pedregoso em níveis profundos. 

Os Cambissolos Úmbricos Órticos ocorrem associados aos granitos de grão fino. O 

horizonte superficial é Ap (ou Ah), franco-arenoso ou arenoso-franco, por vezes húmico. O 

horizonte Bw, não crómico, é franco-arenoso. Estes solos, apresentam um horizonte C com 

frequência muito espesso, em consequência da arenização muito profunda da rocha subjacente, 

podendo atingir, por vezes, profundidades de 100 a 150 cm, ou mais. Este horizonte assenta 

sobre rocha (R), em geral alterada e desagregável, ou dura e compacta. 

 

MINA DE TAROUCA 
As unidades cartografadas por AGROCONSULTORES E COBA (1991) estão representadas, de 

forma simplificada, na figura 2.9, para a região de Tarouca – Várzea da Serra. Na região dominam 

os Leptossolos, com destaque para os Leptossolos Úmbricos e os Leptossolos Dístricos Órticos; 

seguem-se, em importância, os Cambissolos Úmbricos Órticos e os Antrossolos Áricos Terrácicos 

Dístricos. 

Os Leptossolos Úmbricos têm grande representação nesta região, dominando em áreas 

que não tenham sido aproveitadas em agricultura e se tenham mantido permanentemente sob 

coberto vegetal, sobretudo de matos. O perfil normal destes solos é do tipo A R e por vezes A C R 

e ocorrem quer em zonas graníticas, quer em zonas xistosas. 

Os Leptossolos Úmbricos derivados de xistos apresentam um horizonte superficial do tipo 

Ah ou Ap, com 10 a 30 cm, pardo escuro ou negro, franco-arenoso, franco ou franco-limoso, por 

vezes húmico e/ou cascalhento. O horizonte C é, em geral, constituído por rocha desagregada 

com ou sem terra, e/ou rocha contínua e coerente (R) a partir de 10 a 50 cm de profundidade. 

Os Leptossolos Úmbricos derivados de granitos caracterizam-se, também, por um horizonte 

superficial do tipo Ah ou Ap, com 10 a 30 cm, pardo escuro ou negro, franco-arenoso ou arenoso-

franco, frequentemente húmico e por vezes cascalhento, que assenta sobre material da 

desagregação da rocha subjacente (C), e/ou sobre rocha contínua e coerente (R), a partir de 10 a 

50 cm de profundidade. 

Os Leptossolos Dístricos Órticos, associados também a áreas graníticas, são Leptossolos 

Dístricos sem horizonte B (de perfil A C R ou A R). Apresentam horizonte superficial do tipo A ou 

Ap, franco-arenoso ou arenoso-franco, frequentemente cascalhento ou saibrento. Em geral, o 
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horizonte C é constituído por rocha desagregada em saibro e cascalho com alguma terra, e/ou 

rocha contínua e coerente (R) a partir de 10 e 50 cm de profundidade. 

Os Cambissolos Úmbricos Órticos ocorrem, nesta região, associados às rochas 

metassedimentares, na envolvente da povoação de Várzea da Serra. O horizonte superficial é Ap 

(ou Ah), franco-arenoso ou franco, por vezes húmico. O horizonte Bw, não crómico, é franco, 

franco-limoso ou franco-arenoso, frequentemente cascalhento. O horizonte C é constituído por 

material grosseiro e alguma terra resultante da alteração da rocha subjacente, até profundidades 

de 50 a 120 cm. Este horizonte assenta sobre rocha contínua e coerente (R) a profundidade 

superior a 50 cm. 

Os Antrossolos Áricos Terrácicos Dístricos que ocorrem na região derivam de granitos. 

Como foi referido para a área de Adoria, estes solos caracterizam-se por um horizonte superficial 

(Ap) com 20 a 30 cm, franco-arenoso e, menos vezes, franco ou arenoso-franco. O horizonte C 

pode chegar até 80/200 cm de profundidade e é constituído por materiais de origem coluvionar ou 

transportados de montante pela acção do homem. Este horizonte é franco-arenoso ou franco, por 

vezes cascalhento ou pedregoso. 

 

MINA DE REGOUFE E MINA DE RIO DE FRADES 
Na figura 2.9 estão representadas, de forma simplificada, as unidades pedológicas 

dominantes cartografadas, para a região de Arouca, de acordo com a Carta de Solos de Portugal, 

à escala 1:1.000.000 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 1971). Na região dominam os 

Cambissolos Úmbricos, que por vezes se associam a Luvissolos. 

Os Cambissolos Úmbricos da área mina de Regoufe, derivados de granitos, caracterizam-

se por um horizonte A relativamente espesso (mais de 10/30 cm), franco-arenoso ou arenoso-

franco e com elevado teor em matéria orgânica, sendo frequentemente húmico. O horizonte B 

(Bw) é franco-arenoso e o C, com frequência muito espesso, em resultado da arenização 

profunda, assenta sobre rocha (R), em geral alterada e desagregável, ou dura e compacta. 

Na área da mina de Rio de Frades, os Cambissolos Úmbricos, derivados de xistos, 

apresentam um horizonte superficial do tipo Ap (ou Ah), franco-arenoso ou franco, por vezes 

húmico. O horizonte B (Bw) é franco, franco-limoso ou franco-arenoso, frequentemente 

cascalhento. O horizonte C é constituído por material grosseiro e alguma terra da alteração da 

rocha subjacente, e assenta sobre rocha contínua e coerente (R). Estes Cambissolos Úmbricos 

ocorrem, por vezes, associados a Luvissolos. Nestes, o horizonte superficial (Ap), com espessura 

até 15/50 cm, é franco ou franco-limoso e, por vezes, franco-arenoso. O horizonte B argílico (Bt) é 

franco-limoso, franco ou franco-argilo-limoso e, por vezes, argilo-limoso, normalmente até 40/90 

cm de profundidade. O horizonte C é constituído por material grosseiro, da desagregação da 

rocha subjacente, podendo conter 5 a 20 % de terra franco-limosa ou franco-arenosa. A rocha 

contínua e coerente encontra-se a nível abaixo de 40 cm. 
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2.4- CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 
 

Os factores meteorológicos mais vulgarmente utilizados para a caracterização climática 

são: a precipitação (forma, frequência e intensidade) e a temperatura do ar, nomeadamente os 

contrastes térmicos mais ou menos acentuados e mais ou menos frequentes; a que se juntam 

outros, como a humidade relativa do ar, a insolação e radiação global, a nebulosidade, a geada, o 

vento e a evaporação. 

A caracterização climática das áreas de estudo foi, à partida, dificultada pela reduzida 

dimensão de cada uma delas e pela escassez de dados meteorológicos disponíveis, em termos 

espaciais, não se localizando nenhuma estação meteorológica ou posto udométrico em actividade 

nos próprios locais, pelo que se recorreu aos registos relativos a estações meteorológicas 

localizadas em locais relativamente próximos. 

Assim, os dados climáticos, apresentados neste trabalho, foram recolhidos no Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) do Instituto da Água, I.P. (INAG – 

http://www.snirh.inag.pt), referentes às estações climatológicas de Rebordelo, Lamas de Alvadia, 

Tarouca e Arouca; as mais próximas de cada uma das minas estudadas, Ervedosa, Adoria, 

Tarouca e Regoufe e Rio de Frades, respectivamente. Estes dados são, essencialmente, séries 

de precipitação e de temperatura, que foram tratados para o período dos trinta anos. 

Segundo o Regulamento Técnico da Organização Meteorológica Mundial (OMM), a 

caracterização climática de uma região deverá ser elaborada com base em medições de 

parâmetros climáticos referentes a um período mínimo de dez anos. O Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica (INMG), em Portugal, considera, habitualmente, um período de trinta 

anos. 

 

MINA DE ERVEDOSA 
Atendendo às zonas climáticas homogéneas definidas por AGROCONSULTORES E COBA 

(1991) e retomadas no PROT-TMAD (2005), a área da mina de Ervedosa insere-se numa zona 

climática sub-atlântica e num domínio de Terra de Transição, no inerente às plataformas acima 

dos 450/500 m de altitude. A Terra de Transição é uma zona de características intermédias entre 

a Terra Fria de Planalto e a Terra Quente, em que a temperatura média varia entre 12,5 ºC e 14 

ºC e a precipitação varia entre 800 mm e 1000 mm, com ocorrência de geadas de fins de Outubro 

a meados de Abril. 

Atendendo aos dados da estação climatológica de Rebordelo, verifica-se que a precipitação 

média anual é de 816 mm, sendo a precipitação mensal média, no período de 30 anos (1968 a 

1998), mínima nos meses de Julho e Agosto e máxima em Dezembro e Janeiro. 

Na figura 2.10 apresenta-se o diagrama termopluviométrico de Gaussen (classificação 

climática de Gaussen), tendo por base a projecção das médias mensais da precipitação e da 

temperatura, correspondente ao período de 1968 a 1998. Esta classificação climática refere-se 
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fundamentalmente à extensão dos períodos seco e húmido. O período húmido corresponde aos 

meses em que a curva da precipitação assume valores superiores ao da curva da temperatura, 

sendo o período seco referente à situação oposta. 

 

 
Figura 2.10- (A) Diagrama termopluviométrico de Gaussen e (B) hidrotermograma, referentes ao período de 
1968 a 1998 (estação climatológica de Rebordelo). 

 

Na mesma figura, apresenta-se também o hidrotermograma referente à mesma série de 

dados. Na construção deste diagrama divide-se o ano hidrológico em quatro domínios, em função 

dos regimes de precipitação e temperatura: chuvoso frio, chuvoso quente, seco frio e seco quente. 

Pela análise de ambos os diagramas da figura 2.10, verifica-se que para a região de 

Rebordelo, cuja área de influência abrange a mina de Ervedosa, se descriminam dois períodos 

fundamentais, com características climáticas distintas, e um terceiro com características 

transitórias. Assim, o período de Outubro a Maio identifica-se com a tipologia climática de 
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características húmidas, sendo Julho e Agosto meses fundamentalmente secos. Nos limites, 

definidos pelos meses de Junho e Setembro, existe uma situação transitória entre o regime seco 

quente e o chuvoso quente. Verifica-se a ocorrência de um pico de precipitação correspondente 

ao mês de Maio. Porém, este mês é considerado instável em termos de regime hídrico, já que a 

precipitação é muito variável de ano para ano. 

O período seco representado no diagrama termopluviométrico de Gaussen, identifica-se 

com o período seco quente representado no hidrotermograma, correspondendo aos meses de 

Julho e Agosto. Os restantes, à excepção de Junho e Setembro que correspondem a uma posição 

transitória, identificam-se com o período chuvoso frio, homólogo ao período húmido do diagrama 

de Gaussen. 

Assim, a região caracteriza-se por oito meses fundamentalmente frios e chuvosos (Outubro, 

Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio), dois meses secos e quentes 

(Julho e Agosto) e, ainda, dois meses com características climáticas transitórias entre o seco 

quente e o chuvoso quente (Junho e Setembro). 

 
 

MINA DE ADORIA 
No que respeita à caracterização climática, a mina de Adoria insere-se numa zona sub-

atlântica de domínio climático de Terra de Transição (AGROCONSULTORES E COBA, 1991; PROT-
TMAD, 2005), enquadrando-se todavia, a orla periférica que a delimita na Terra Fria de Planalto e 
o encaixamento profundo do vale do Tâmega no seu troço jusante, na Terra Quente. A 
temperatura média varia entre 12,5 ºC e 14 ºC e a precipitação é superior a 1200 mm, com 
ocorrência de geadas de fins de Outubro a meados de Abril. 

Atendendo aos dados da estação climatológica de Lamas de Alvadia, verifica-se que a 
precipitação média anual é de 1985 mm, sendo a precipitação mensal média, no período de 30 
anos, mínima nos meses de Julho e Agosto e máxima em Dezembro e Janeiro. Na figura 2.11 
apresentam-se os respectivos diagramas termopluviométrico de Gaussen e hidrotermograma, 
para o período de 1968 a 1998. 

Da análise dos referidos diagramas, resulta que a região de Lamas de Alvadia, cuja área de 

influência abrange a mina de Adoria, se caracteriza por dois períodos fundamentais: o período de 

Setembro a Junho, identificado com uma tipologia climática de características húmidas; e os 

meses de Julho e Agosto, essencialmente secos, mas revelando uma certa aproximação ao 

regime chuvoso quente. 

Assim, esta região caracteriza-se por apresentar um período longo, chuvoso e frio, em 

contraste com um outro período, curto, seco e quente. A amplitude entre os meses mais chuvosos 

(Dezembro/Janeiro) e os meses secos (Julho/Agosto) é elevada, verificando-se também a 

ocorrência de um pico de precipitação correspondente ao mês de Maio. 
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Figura 2.11- (A) Diagrama termopluviométrico de Gaussen e (B) hidrotermograma, referentes ao período de 
1968 a 1998 (estação climatológica de Lamas de Alvadia). 

 

 

MINA DE TAROUCA 

Considerando as referidas zonas climáticas homogéneas (AGROCONSULTORES E COBA, 

1991; PROT-TMAD, 2005), a área da mina de Tarouca insere-se numa zona climática sub-

atlântica, idêntica à verificada na área da mina de Ervedosa, ou seja, num domínio de Terra de 

Transição, e portanto de características intermédias entre a Terra Fria de Planalto e a Terra 

Quente, em que a temperatura média varia entre 12,5 ºC e 14 ºC e a precipitação varia entre 800 

mm e 1000 mm, com ocorrência de geadas de fins de Outubro a meados de Abril. 

Atendendo aos dados da estação climatológica de Tarouca, verifica-se que a precipitação 

média anual é de 1024 mm, sendo a precipitação mensal média, no período de 30 anos, mínima 

nos meses de Julho e Agosto e máxima em Dezembro, Janeiro e Fevereiro. Na figura 2.12 

 - 66 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

apresentam-se os respectivos diagramas termopluviométrico de Gaussen e hidrotermograma, 

para o período de 1965 a 1995. 

A análise dos diagramas apresentados na figura 2.12 permite verificar que a região de 

Tarouca se caracteriza por dois períodos climáticos fundamentais. Os meses de Outubro a Maio 

definem um período de características húmidas; enquanto que os meses de Junho a Agosto são 

essencialmente secos. O mês de Setembro corresponde a uma tipologia de transição entre os 

dois regimes anteriores. 

 

 
Figura 2.12- (A) Diagrama termopluviométrico de Gaussen e (B) hidrotermograma, referentes ao período de 
1965 a 1995 (estação climatológica de Tarouca). 

 

O período seco representado no diagrama termopluviométrico de Gaussen, correspondente 

aos meses de Julho e Agosto, identifica-se com o período seco frio do hidrotermograma, que 

também contempla o mês de Junho. Os restantes meses, à excepção de Setembro que se 

 - 67 -



Capítulo 2 – ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS ESTUDADAS 

enquadra numa posição transitória, identificam-se com o período chuvoso frio, que encontra 

correspondência no período húmido da classificação de Gaussen. 

Portanto, a região de Tarouca caracteriza-se por apresentar um período longo, chuvoso e 

frio, em contraste com um período curto, seco e frio. 

 

 

MINA DE REGOUFE E MINA DE RIO DE FRADES 
Recorrendo aos dados da estação climatológica de Arouca, verifica-se que a precipitação 

média anual é de 1487 mm, sendo a precipitação mensal média, no período de 30 anos, mínima 

nos meses de Julho e Agosto e máxima em Dezembro e Janeiro. Na figura 2.13 apresentam-se os 

respectivos diagramas termopluviométrico de Gaussen e hidrotermograma, para o período de 

1965 a 1995. 

 

 
Figura 2.13- (A) Diagrama termopluviométrico de Gaussen e (B) hidrotermograma, referentes ao período de 
1965 a 1995 (estação climatológica de Arouca). 

 - 68 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Pela análise dos diagramas apresentados na figura 2.13, pode dizer-se que a região de 

Arouca, cuja área de influência abrange as minas de Regoufe e de Rio de Frades, se caracteriza 

por dois períodos climáticos distintos. Assim, o período de Setembro a Junho identifica-se com 

uma tipologia climática de características húmidas, sendo Julho e Agosto meses 

fundamentalmente secos. 

O período seco representado no diagrama termopluviométrico de Gaussen, relativo aos 

meses de Julho e Agosto, identifica-se com o período seco quente do hidrotermograma. Os 

restantes meses, à excepção de Setembro e Junho, identificam-se com o período chuvoso frio, 

que encontra correspondência no período húmido da classificação de Gaussen. Setembro e 

Junho também se enquadram no período húmido do diagrama de Gaussen, mas, no 

hidrotermograma, o mês de Setembro identifica-se com o período chuvoso quente, enquanto que 

Junho se enquadra numa posição transitória entre os regimes chuvoso quente e chuvoso frio. 

 

 

2.5- COBERTURA VEGETAL E UTILIZAÇÃO DA TERRA 
 

Apresenta-se, neste item, uma síntese fitogeográfica das grandes regiões onde se 

enquadram as áreas mineiras, baseada nas suas diversas sub-regiões ecológicas, definidas, por 

sua vez, essencialmente pela altitude e pela interioridade ou continentalidade, uma vez que é 

segundo essas sub-regiões que se definem os diversos domínios florísticos. 

Nos aspectos fito-ecológicos, o território correspondente à região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro reparte-se por cinco grandes agrupamentos florísticos (DINIS & RIBEIRO, 1988; 

AGROCONSULTORES & COBA, 1991; CASTRO, 1996): domínio sub-atlântico, representado pelo 

carvalho roble (Quercus robur); domínio oro-atlântico, representado pelo carvalho negral e 

vidoeiro (associação Quercus pyrenaica X Betula celtiberica); domínio pirenaico-cantábrico ou 

leonês, representado pelo carvalho negral (Quercus pyrenaica); domínio ibero-mediterrâneo, 

relacionado com o carvalho negral e a azinheira (associação Quercus pyrenaica X Quercus 

rotundifolia); e domínio sub-mediterrâneo, relacionado com a azinheira (Quercus rotundifolia). 

 

 

MINA DE ERVEDOSA 

Nos aspectos fito-ecológicos, a região que contempla a área da mina de Ervedosa insere-se 

num agrupamento florístico dominado pelo domínio ibero-mediterrâneo, mas com uma certa 

influência sub-atlântica. 

O domínio fitogeográfico ibero-mediterrâneo, relacionado com a Terra Fria planáltica 

interior, é caracteristicamente representado pela azinheira (Quercus rotundifolia) e pelo carvalho 
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negral (Quercus pyrenaica), disseminando-se ainda, em determinados locais, o carvalho 

cerquinho (Quercus faginea), e dos matos, destacando-se como elementos representativos, o 

rosmaninho (Lavandula stoechas), o tomilho (Thymus mastichina), a esteva (Cistus ladanifer), a 

carqueja (Pterospartum tridentatum), o sanganho (Cistus salvifolius), as roseiras bravas (Rosa 

canina, Rosa micrantha) e as giestas (géneros Cytisus e Genista) (DINIS & RIBEIRO, 1988; 

AGROCONSULTORES & COBA, 1991). 

A influência sub-atlântica é evidenciada pela disseminação do Castanheiro (Castanea 

sativa) e do sobreiro (Quercus suber) e de algum pinheiro bravo (Pinus pinaster). Quanto ao 

estrato arbustivo e sub-arbustivo, sendo a sua composição bastante variada, também se 

reconhece uma distribuição de elementos das diversas comunidades florísticas, ou seja, a par da 

esteva, rosmaninho, tomilho, etc., também surge o medronheiro (Arbutus unedo), as urzes (Erica 

arborea, Erica umbellata, Erica australis) e o sargaço (Halimium allyssoides) (DINIS & RIBEIRO, 

1988; AGROCONSULTORES & COBA, 1991). 

Nas orlas ribeirinhas, como no caso do rio Tuela, demarcam-se as espécies típicas desses 

espaços, como o amieiro (Almus glutinosa), o freixo (Fraxinus angustifolius), o ulmeiro (Ulmus 

spp.), o Choupo (Populus spp.), o salgueiro (Salix spp.), o lodão (Celtis australis), o sanguinho 

bastardo (Frangula alnus) e a salgueirinha (Lythrum salicaria), entre outras higrófilas ribeirinhas 

(DINIS & RIBEIRO, 1988; AGROCONSULTORES & COBA, 1991). 

Quanto às espécies arbóreo-arbustivas de origem exótica mais disseminadas, há a 

considerar a mimosa (Acacia dealbata), a acácia (Acacia melanoxylon) e o ailanto (Ailanthus 

altissima). 

Relativamente à utilização da terra, há a destacar a cultura do cereal de Inverno (centeio e 

trigo), a que com frequência se segue um poisio prolongado para pastagem, ou então, nas terras 

mais fundas, a alternância com a cultura da batata no Verão (raramente milho), frequentemente 

beneficiada com o regadio, podendo em determinadas zonas o nabal e o couval ter também lugar, 

no período invernal. A pecuária bovina desenvolve-se com base nos lameiros de vale e nos 

poisios, enquanto que a incidência ovina e caprina, nalgumas áreas, se relaciona sobretudo com 

pastagens de altitude. Pode ainda destacar-se a exploração do castanheiro nos frequentes 

soutos, assim como da nogueira, e do pinhal nas áreas serranas (AGROCONSULTORES & COBA, 

1991; PROT-TMAD, 2005). 

 

MINA DE ADORIA 

No contexto fito-ecológico, a região do Tâmega Inferior, que contempla a área da mina de 

Ervedosa, identifica-se com um agrupamento florístico dominado pelo domínio fitogeográfico sub-

atlântico. 
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Neste domínio, do estrato das arbóreas, o carvalho roble (Quercus robur), o carvalho negral 

(Quercus pyrenaica), o sobreiro (Quercus suber) e o pinheiro bravo (Pinus pinaster) são as 

principais componentes, tornando-se característicos do sub-bosque determinados elementos 

arbustivo-arbóreos ou arbustivos, como o medronheiro (Arbutus unedo), lentisco (Phyllirea 

angustifolia), gilbardeira (Ruscus aculeatus), trovisco (Dophne gnidium), estevão (Cistus 

populifolius), espargo bravo (Asparagus acutifolius), carqueja (Pterospartum tridentatum), sargaço 

(Halimium allyssoides), torga (Calluna vulgaris), sanganho (Cistus salvifolius), giestas (Cytisus 

spp. e Genista spp.) e codeço (Adenocarpus complicatus), ocorrendo ainda urzes (Erica arborea, 

Erica umbellata, Erica australis) e tojos (Ulex europaeus e Ulex minor) (DINIS & RIBEIRO, 1988; 

AGROCONSULTORES & COBA, 1991). 

Quanto à utilização da terra, a exploração agrícola é diversificada, frequentemente baseada 

no prado/forragem invernal e ciclo cultural no Verão (milho, batatas, hortícolas), com beneficiação 

do regadio. Pode ainda referir-se a vinha e olival, por vezes em consociação, e pomares. O pinhal 

tem implementação acentuada nas áreas acidentadas do vale do Tâmega (AGROCONSULTORES & 

COBA, 1991; PROT-TMAD, 2005). 

 

MINA DE TAROUCA 

A região de Tarouca enquadra-se ao nível sub-montano ou de transição, compreendido 

entre os 400 e os 700 m, verificando-se uma interpenetração das comunidades florísticas dos 

níveis basal (domínio sub-atlântico) e montano (domínio oro-atlântico), com dominância de ambos 

os carvalhos (Quercus pyrenaica e Quercus robur), disseminando-se ainda largamente o sobreiro 

(Quercus suber), o castanheiro (Castanea sativa) e o pinheiro bravo (Pinus pinaster).  

Como elementos arbustivo-arbóreos salientam-se o medronheiro (Arbutos unedo), o 

azevinho (Ilex aquifolia) e a tramazeira (Sorbus aucuparia). Dos domínios arbustivo e sub-

arbustivo, são vulgares o lentisco (Phyllirea angustifolia), gilbardeira (Ruscus aculeatus), trovisco 

(Dophne gnidium), estevão (Cistus populifolius), espargo bravo (Asparagus acutifolius), carqueja 

(Pterospartum tridentatum), sargaço (Halimium allyssoides), torga (Calluna vulgaris), giestas 

(Cytisus spp. e Genista spp.), urzes (Erica arborea, Erica umbellata, Erica australis, Erica tetralix), 

tojos (Ulex europaeus e Ulex minor) e o mirtilo (Vaccinium myrtillus), além de outras que são 

particularmente incidentes nesta faixa, como o codeço (Adenocarpus complicatus), o carapeteiro 

(Crataegus monogyna), a pereira-brava (Pinus bourgeana), a cerejeira-brava (Prunus avium) e o 

sanganho (Cistus salvifolius) (DINIS & RIBEIRO, 1988; AGROCONSULTORES & COBA, 1991). 

Relativamente à utilização da terra, a agricultura tem essencialmente como base o 

prado/forragem (em alguns casos centeio) no Inverno e um ciclo cultural diversificado no Verão 

(milho, batata, hortícolas), na maioria dos casos sob regadio. Verifica-se grande proliferação de 

fruteiras nas áreas agricultadas, constituindo pomares (macieiras, aveleiras) em alguns locais. A 
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vinha tem incidência em algumas áreas, por vezes com oliveiras em consociação. Ocorrem 

também soutos dispersos, com interesse na produção da castanha. A pecuária bovina e também 

caprina/ovina ocupa posição importante nos lameiros e pastagens das zonas de altitude, onde a 

actividade agrícola se reduz ao centeio invernal e à batata estival. A florestação é baseada no 

pinhal bravo, que reveste grande parte das áreas não agriculturadas (AGROCONSULTORES & COBA, 

1991; PROT-TMAD, 2005). 

 

MINA DE REGOUFE E MINA DE RIO DE FRADES 

Nos aspectos fito-ecológicos, a região que contempla as áreas das minas de Regoufe e Rio 

de Frades insere-se num agrupamento florístico dominado pelo domínio fitogeográfico oro-

atlântico, mas com influência sub-atlântica a atlântica. 

Aquele domínio fito-geográfico, sob influência dos ventos húmidos marítimos, caracteriza-se 

pelo domínio do carvalho roble (Quercus robur) na faixa abaixo dos 500 m e do carvalho negral 

(Quercus pyrenaica) acima desta cota, disseminando-se o castanheiro (Castanea sativa) nas 

áreas de média altitude (500/700 m) e o sobreiro (Quercus suber) nas de cota inferior, sendo de 

referir a excelente adaptação do pinheiro bravo (Pinus pinaster), cujos povoamentos ocupam 

grande parte das áreas não agricultadas até aos 800 m de altitude, em povoamentos puros ou 

misturados com eucaliptos (Eucaliptus globulus), enquanto que no topo planáltico vegetam 

vidoeiros (Betula celtiberica) e pinheiros silvestres (Pinus sylvestris) (PEDROSA, 1988). 

Como elementos arbustivo-arbóreos, salientam-se o azevinho (Ilex aquifolia) e a tramazeira 

(Sorbus aucuparia). Os matos são dominados por elementos sub-arbustivos, que se reduzem a 

um porte ananizado ao nível altiplânico, sendo constituídos essencialmente por urzes (Erica 

australis, Erica tetralix, Erica arborea, Erica umbelata, Erica cinerea), torga (Calluna vulgaris), 

tojos (Ulex europaeus e Ulex minor), o sargaço (Halimiun allyssoides), o mirtilo (Vaccinium 

myrtillus), a carqueja (Chemaespartium tridentatum) e a giesta piorneira (Genista florida). 

No contexto da utilização da terra, reconhecem-se dois aspectos característicos 

relacionados coma a altitude (PEDROSA, 1988). Na faixa até 600/650 m, a exploração agrícola 

caracteriza-se por uma notável diversificação e intensificação sob regadio, baseada em culturas 

anuais (prado/forragem invernal e milho, batata e hortícolas no Verão) e perenes, nomeadamente 

a vinha e as fruteiras (macieiras, cerejeiras, citrinos). Na faixa acima dos 600/650 m, a pecuária 

bovina toma expressão, com base na utilização pastoril do lameiro e da pastagem de montanha, 

limitando-se a exploração agrícola à alternância do centeio ou prado forrageiro invernal, com a 

batata no Verão. 
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Capítulo 3 
 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

3.1- TRABALHOS DE CAMPO 
 

3.1.1- FOTOINTERPRETAÇÃO 
 

Utilizaram-se fotografias aéreas à escala aproximada 1:15.000, de levantamentos em posse 

do Instituto Português de Cartografia e Cadastro (IPCC). Nos trabalhos de fotointerpretação 

utilizou-se o estereoscópio ODSSIII da OLD DELFT. 

As fotografias aéreas foram utilizadas durante as diferentes fases do trabalho de campo, 

nomeadamente para: a) reconhecimento da área em estudo; b) identificação e delimitação das 

antigas explorações mineiras, nomeadamente dos locais de deposição de escombreiras; c) 

definição de locais de amostragem (em zonas de difícil acesso). 

Alguns destes dados foram obtidos em gabinete, transportados para as cartas de campo e 

posteriormente confirmados, quer pela observação directa, quer por re-observação das fotografias 

in situ. 

 

 

3.1.2- RECONHECIMENTO GEOLÓGICO E CARTOGRAFIA DE SUPERFÍCIE 
 

O reconhecimento geológico consistiu, essencialmente, em operações de verificação e 

confirmação, com base nos trabalhos de cartografia geológica efectuados por ADAM (1987), 

GOMES (1996), PEREIRA (1987; 1989), TEIXEIRA et al. (1969), PEREIRA e BAPTISTA (1982), SLUIJK 

(1963), PEREIRA et al. (1980), BAPTISTA (1981) e VRIEND et al. (1985), tendo sido utilizadas para o 

efeito as folhas 10-A (Celorico de Basto), 14-A (Lamego) e 13-D (Oliveira de Azeméis) da Carta 

Geológica de Portugal, na escala de 1/50.000, dos Serviços Geológicos de Portugal. 

Os trabalhos de cartografia de superfície iniciaram-se com o reconhecimento da topografia, 

identificação de zonas antigas de exploração mineira, das manchas de escombreiras e das 

entradas das galerias, reconhecimento de linhas de água, determinação das estações de 
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amostragem, entre outros aspectos. Os registos foram feitos, essencialmente, numa base 

topográfica à escala 1:10.000. 

 

 

3.1.3- AMOSTRAGEM 
 

Os trabalhos de amostragem apoiaram-se sobre a base topográfica referida (cartas e 

fotografias aéreas) e incluíram a recolha de materiais, para estudo e análise, de diversos meios 

amostrais: filões e outros materiais mineralizados, drenagens ácidas de minas e águas 

superficiais, materiais de escombreiras, solos e plantas. 

As estações de amostragem foram seleccionadas com base em dois critérios primordiais: 1) 

serem as estações suficientemente representativas dos diversos sectores tipológicos; 2) 

permitirem, por um lado, o conhecimento das características ambientais dos sistemas não 

afectados pela exploração mineira e, por outro, avaliar a dispersão da contaminação. 

Com o propósito de tornar possível uma comparação adequada entre os resultados obtidos 

para os diversos locais, procurou-se que o espaço de tempo abrangido pelo trabalho de 

amostragem, em cada campanha, não excedesse as duas semanas. 

A localização e a densidade das estações foram ainda condicionadas pela dificuldade de 

acesso, nomeadamente às linhas de água, e pela densidade e distribuição do coberto vegetal. 

O número de locais de amostragem seleccionados, para cada meio amostral, é o resultado 

do compromisso possível entre os objectivos deste trabalho e os meios, humanos e materiais, 

disponíveis. 

 
 
3.1.3.1- ÁGUAS SUPERFICIAIS 
 
3.1.3.1.1- LOCAIS DE AMOSTRAGEM E PERIODICIDADE DE COLHEITA 

 
A colheita de águas superficiais, para análise dos parâmetros físico-químicos, incidiu em 15 

locais de amostragem na área da mina de Ervedosa, em 15 locais na mina de Adoria, em 8 locais 

na mina de Tarouca, em 9 locais na mina de Regoufe e em 7 locais na mina de Rio de Frades 

(esquematizados nas figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, respectivamente), num total de 54 estações 

de amostragem, definidas segundo os critérios anteriormente explicitados. 

Assim, para a caracterização dos efluentes mineiros procedeu-se à colheita de amostras à 

saída das galerias e de amostras nas escorrências das escombreiras. Para que a localização das 

estações de amostragem permitisse a avaliação do impacte dos efluentes mineiros no sistema 

fluvial, estabeleceram-se pontos de referência a montante da confluência com os efluentes 

mineiros ou com linhas de água receptoras daqueles, enquanto que a jusante dessas mesmas 

confluências a amostragem tendeu para o exequível espaçamento longitudinal, a fim de se 

apreciar as características auto-depuradoras do meio receptor. 
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Figura 3.1- Localização das estações de amostragem de águas na área da mina de Ervedosa. 
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Figura 3.2- Localização das estações de amostragem de águas na área da mina de Adoria. 
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Figura 3.3- Localização das estações de amostragem de águas na área da mina de Tarouca. 
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Figura 3.4- Localização das estações de amostragem de águas na área da mina de Regoufe. 
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Figura 3.5- Localização das estações de amostragem de águas na área da mina de Rio de Frades. 
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As 54 estações de amostragem definidas foram amostradas durante um ano, entre Janeiro 

e Novembro de 2003, em seis campanhas de colheita, com periodicidade bimestral. Destas 

campanhas, resultou a colheita de 243 amostras, atendendo a que, em alguns períodos do ano, 

os pontos de água se encontravam secos. 

 

 

3.1.3.1.2- COLHEITA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram colhidas em frascos de polietileno lavados previamente com água 

destilada, mergulhados, pelo menos durante 24 horas, em HNO3 a 10% e em seguida passados 

por água destilada/desionizada. 

Houve sempre o cuidado, aquando da amostragem, de se efectuar uma lavagem prévia 

com a água a amostrar a fim de se evitarem possíveis contaminações. 

Em todas as estações foram colhidos dois litros da respectiva amostra para análise 

química. Um litro foi preservado por acidificação com 5 ml de HNO3, para a determinação dos 

catiões maiores e elementos vestigiais. O outro litro, não acidificado, destinou-se à determinação 

dos restantes elementos. Todas as amostras foram colocadas, logo após a recolha, em arcas 

térmicas onde a temperatura foi mantida a aproximadamente 4 ºC com termoacumuladores. A 

esta temperatura ocorre inibição da actividade microbiana e diminuem as alterações químicas na 

amostra (ASTM, 1984; U.S. EPA, 1991). 

Em cada uma das áreas mineiras, todas as estações de amostragem definidas foram, em 

todas as campanhas realizadas, amostradas no mesmo dia, com o propósito de permitir uma 

comparação o mais adequada possível entre os resultados obtidos para os diversos locais. As 

amostragens das diferentes áreas mineiras foram realizadas em dias consecutivos. 

 

 

3.1.3.1.3- DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS EXPEDITOS E DAS ESPÉCIES 

CARBONATADAS 

 

Cada amostragem realizada compreendeu determinações in situ de alguns parâmetros 

(condutividade, pH, temperatura, Eh), com recurso a medidores portáteis e de leitura digital e 

também a análise das espécies carbonatadas. 

 

 
3.1.3.1.3.1- DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE, PH, TEMPERATURA E POTENCIAL REDOX 

 

A determinação da condutividade foi efectuada com um condutivímetro WTW LF 320 após 

calibração com uma solução padronizada de KCl a uma temperatura de 25 ºC. 
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O pH foi determinado com um medidor WTW pH 320, calibrado com soluções-padrão de 

valores de pH 4,0 e 7,2. O medidor de pH foi sempre calibrado in loco. 

A temperatura foi medida simultaneamente com a determinação do valor de pH, uma vez 

que o medidor de pH possuía um termómetro digital incorporado. 

O potencial redox (Eh) foi medido utilizando um aparelho WTW pH 320 equipado com um 

eléctrodo Ingold Pt – 4805 – S7 Redox. 

 

 
3.1.3.1.3.2- DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES CARBONATADAS (HCO3

-) 

 

Para a determinação das espécies carbonatadas utilizou-se o método titulimétrico com 

indicador (CARVALHO, 1996), que permite a determinação da concentração total dos iões 

hidrogenocarbonato e carbonato. 

 
Modo operatório 
Pipetar 100 ml de água para um copo de titulação, adicionar 2 a 3 gotas de indicador de 

Cooper e titular com a solução ácida até passagem de verde-azulado para vermelho 

(intermediamente ocorre uma passagem por uma cor cinzenta). 

 
Soluções e reagentes 
1- Solução padrão de ácido sulfúrico aproximadamente 0,1 N; preparada a partir de uma 

solução normalizada Titrisol® seguindo as instruções do fabricante. 

2- Indicador de Cooper; preparado a partir da dissolução de 0,02 g de vermelho de metileno 

e 0,1 g de verde de bromocresol em 100 ml de álcool etílico a 96 %. 

 
Expressão do resultado 
O cálculo das espécies carbonatadas foi efectuado a partir da seguinte fórmula: 

 

[HCO3
-] mg/l = (V H2SO4 x N H2SO4 x 61000)/Va 

 

em que: 

V H2SO4 = volume de solução padrão de ácido sulfúrico gasto (ml). 

N H2SO4 = normalidade da solução de ácido sulfúrico. 

Va = volume de amostra usado (ml). 

 

 

3.1.3.2- PLANTAS, SOLOS E ESCOMBREIRAS 
 

A metodologia adoptada seguiu as orientações definidas por KOVALEVSKII (1979), BROOKS 

(1983), MARKERT (1993), PRATAS (1996), CASTILHO e BREDER (1997) e WAGNER (1997). Além da 
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colheita das espécies vegetais efectuou-se também a amostragem dos solos e escombreiras que 

constituíam o respectivo substrato. Atendendo a que a amostragem dos materiais depositados em 

escombreiras foi contextualizada na sua função de substrato das plantas estudadas, usar-se-á a 

expressão “solos mineiros” para os designar, enquanto que os solos envolventes das 

escombreiras são designados por “solos naturais”. 

A amostragem dos solos e das plantas, em cada área mineira, foi delineada para ser feita 

segundo perfis transversais que, idealmente, abrangessem pelo menos três situações distintas: 

1) Perfil situado a “montante” da mina, a intersectar os solos naturais não contaminados 

pela actividade e/ou abandono da mina, mas podendo contemplar zonas mineralizadas, 

ou seja, os solos representativos do fundo geoquímico local (Perfil 1); 

2) Perfil a intersectar as escombreiras e os solos naturais laterais a estas (Perfil 2); 

3)  Perfil situado a “jusante” da mina, a intersectar os solos sob a influência directa da mina 

e, portanto, eventualmente contaminados (Perfil 3). 

 

Na tabela 3.1 apresenta-se a posição relativa dos pontos de amostragem do perfil 2, em 

cada uma das minas e do perfil 3 da mina de Regoufe. Na mina de Ervedosa, a amostragem foi 

conseguida nos três perfis descritos, tendo sido acrescentado um quarto perfil, seguindo a 

margem esquerda do rio Tuela, atendendo a que este permitiria a amostragem de espécies 

vegetais (ripícolas) não contempladas nos outros perfis (figura 3.6). Nas minas de Adoria e de 

Tarouca, não foi possível executar o perfil 1, em virtude das áreas respectivas se encontrarem 

ardidas, pelo que foram amostrados apenas os perfis 2 e 3 (figuras 3.7 e 3.8). Na mina de 

Regoufe, a amostragem foi feita segundo os três perfis idealizados (figura 3.9). Neste caso, o 

perfil 3 também intersecta, no troço inicial, uma pequena escombreira (barragem de lamas). Na 

mina de Rio de Frades, não foi contemplado o terceiro perfil, visto não existirem terrenos abaixo 

das escombreiras, devido à proximidade ao rio de Frades (figura 3.10). 

 
Tabela 3.1- Indicação dos números das amostras dos solos mineiros (escombreiras) no perfil 2 das cinco 
minas e no perfil 3 da mina de Regoufe. 

 

  Ervedosa Adoria Tarouca Regoufe Rio de Frades 

Solos naturais laterais às 

escombreiras 
1, 2 

13 a15 
1 a 4 

25 a 27 9, 10 1 a 6 1 a 3 
16 a 18 

Perfil 2 

Solos mineiros (escombreiras) 3 a 12 5 a 24 1 a 8 
11 a 20 7 a 15 4 a 15 

Perfil 3 Solos mineiros - - - 1 a 6 - 
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Figura 3.6- Localização dos perfis de amostragem de solos e plantas e das estações de amostragem de 
macrófitas na área da mina de Ervedosa. 

 - 83 -



Capítulo 3 - METODOLOGIA 

 
 

Figura 3.7- Localização dos perfis de amostragem de solos e plantas na área da mina de Adoria. 
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Figura 3.8- Localização dos perfis de amostragem de solos e plantas na área da mina de Tarouca. 
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Figura 3.9- Localização dos perfis de amostragem de solos e plantas na área da mina de Regoufe. 
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Figura 3.10- Localização dos perfis de amostragem de solos e plantas na área da mina de Rio de Frades. 
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Previamente à amostragem das plantas para análise química, efectuou-se uma recolha 

preliminar de exemplares de todas as espécies vegetais, encontradas nas áreas onde se 

realizaram os perfis amostrais, com os quais se constituiu um pequeno herbário de referência. 

Definiram-se também parcelas, de forma a corresponder a situações representativas, que 

ilustrassem a composição média de cada perfil, onde foram registadas as percentagens de 

coberto de cada tipo fisionómico de acordo com a escala de BRAUN-BLANQUET (1979). 

Todas as espécies foram classificadas, sempre que possível aquando da amostragem, no 

Herbário do Departamento de Engenharia Biológica e Ambiental da UTAD, quer por comparação 

visual com exemplares arquivados, quer por recurso a várias publicações referentes à flora 

portuguesa (COUTINHO, 1939; FRANCO, 1971, 1984; MALATO-BELIZ & CADETE, 1982; SAMPAIO, 

1988) e ibérica (CASTROVIEJO et al., 1986, 1990, 1993, 1994; VALDÉS et al., 1987; LÓPEZ GONZÁLEZ, 

2001). Sempre que houve dúvidas na sua classificação recorreu-se ao apoio do Prof. Doutor 

António Luís Crespi, responsável pelo Herbário da UTAD. 

Para facilitar a consulta, relativamente às 70 espécies amostradas, apresenta-se no anexo 

3.1 uma listagem dos nomes científicos e respectivos nomes comuns. Esta nomenclatura tem por 

base os trabalhos atrás referidos. 

As colheitas das espécies vegetais presentes e dos respectivos solos substrato, ao longo 

dos perfis definidos, para análise química, foram feitas em pontos de amostragem com intervalos 

de 10 a 20 metros, em círculos com raio de cerca de 2 metros (BROOKS, 1983; PRATAS, 1996). 

Todas as amostras de solos, naturais e mineiros, foram colhidas a cerca de 20 cm de 

profundidade, por meio de uma sonda manual, numa quantidade de cerca de 5 kg, constituídos 

pela homogeneização de 4 a 5 amostras parciais, dentro do círculo definido, tendo sido 

amostrados 51 locais na área da mina de Ervedosa, 39 locais na mina de Adoria, 30 locais na 

mina de Tarouca, 45 locais na mina de Regoufe e 33 locais na mina de Rio de Frades, num total 

de 198 amostras. 

A amostragem do material vegetal envolveu a colheita de todos os exemplares presentes na 

área do círculo de amostragem, de forma a obterem-se as quantidades de material suficientes 

para as análises propostas. O material amostrado incidiu sobre a totalidade das plantas (raízes, 

caules e folhas), exceptuando nas espécies arbóreas onde a amostragem incidiu, essencialmente, 

sobre os ramos e folhas. 

A recolha de material teve, em geral, em consideração a igual maturidade da planta e a 

proporcionalidade dos seus diferentes órgãos. Na maior parte das espécies amostradas 

procedeu-se à separação dos diferentes órgãos presentes (raiz, caule e folhas). Em algumas 

espécies procedeu-se ainda à separação de flores (Pterospartum tridentatum, Cistus ladanifer, 

Lavandula stoechas) e, noutros casos, frutos (Pinus pinaster, Betula alba, Quercus pyrenaica). Os 

diferentes tipos de materiais amostrados foram colocados separadamente em sacos de plástico 

devidamente identificados. 

Os trabalhos de amostragem foram efectuados durante o mês de Maio (2003), num espaço 

de tempo inferior a 3 dias, em cada uma das áreas estudadas, de forma a reduzir tanto quanto 

possível eventuais efeitos temporais na utilização dos diferentes elementos químicos pelas 
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plantas. Complementarmente, no rio Tuela (mina de Ervedosa), foram amostradas algumas 

espécies de macrófitas, contemplando quer plantas aquáticas (hidrófitas), quer plantas terrestres 

ruderais, quer ainda algas filamentosas. A amostragem, efectuada segundo os critérios expostos 

por FERREIRA e CORTES (1993), decorreu em dois períodos distintos (Maio e Julho), coincidentes 

com a amostragem das águas superficiais, nos mesmos pontos de amostragem. 

 
 
3.1.3.3- FILÕES MINERALIZADOS 
 

Para a caracterização mineralógica dos jazigos foram colhidas diversas amostras 

constituintes dos filões e/ou rochas mineralizados e das escombreiras existentes em cada uma 

das minas. Na mina de Ervedosa, foi possível colher amostras nos filões mineralizados, assim 

como nas escombreiras. Na mina de Adoria, colheram-se amostras nas escombreiras e em 

depósitos de minério existentes na antiga lavaria e obtiveram-se algumas amostras, dos filões 

mineralizados com volframite, junto de antigos mineiros. Na mina de Tarouca, colheram-se 

amostras nas escombreiras e em depósitos de minério existentes num pequeno armazém, anexo 

à antiga lavaria. Nas minas de Regoufe e de Rio de Frades, colheram-se apenas amostras 

depositadas nas escombreiras. 

Nas escombreiras das minas de Adoria e de Tarouca foram também amostradas as 

couraças de sulfuretos que aí ocorrem. 

 
 
3.2- TRABALHOS DE LABORATÓRIO 
 
3.2.1- TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 
 
3.2.1.1- PLANTAS E “SOLOS-SUBSTRATO” 
 

Tendendo ao elevado número de espécies e, consequentemente, de exemplares/órgãos 

amostrados, e atendendo à necessidade de um compromisso entre a execução do trabalho e o 

tempo e financiamento disponíveis, optou-se pela selecção de apenas algumas espécies/órgãos 

para os trabalhos analíticos. Assim, e considerando as finalidades do trabalho, seleccionaram-se 

as espécies de plantas arbóreas e arbustivas, num total de 41 espécies, ficando a análise química 

das herbáceas para trabalho futuro. Com excepção para as macrófitas, que também foram 

analisadas. Além desta selecção, também se limitaram as análises químicas às partes aéreas das 

plantas, ficando as raízes para trabalho posterior. 

No laboratório, todas as amostras das plantas foram bem lavadas, primeiro em água 

corrente e depois em água destilada. As raízes foram previamente submetidas a “banho” com 

ultra-sons e depois lavadas em água destilada. O material vegetal foi depois seco em estufa, a 

uma temperatura de 50 ºC, durante alguns dias, e depois guardado em sacos de plástico até que 

a operação estivesse concluída para todas as amostras. Seguidamente, as amostras referentes 

às espécies/órgãos seleccionados para análise química, num total de 1439, foram moídas, em 
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moinho de lâminas apropriado, a uma granulometria inferior a 1 mm. Das amostras totais 

extraíram-se as amostras para análise química (≅ 50 g) e o material restante constituiu as 

amostras de referência guardadas em arquivo. 

As amostras de esteva (Cistus ladanifer) foram alvo de uma abordagem diferente, na fase 

inicial do tratamento. Atendendo a que toda a planta se apresenta recoberta com um exsudado de 

resina aromática (ládano ou lábdano), na qual se encontram aprisionadas poeiras minerais. Estas 

partículas devem ser removidas da amostra, tanto quanto possível, uma vez que constituem uma 

forma de contaminação da mesma, não reflectindo fracções bioacumuladas pela planta. 

Assim, procedeu-se à extracção da referida resina, lavando cuidadosamente as amostras 

em éter de petróleo (ponto de ebulição < 75 ºC). O éter de petróleo é o solvente mais utilizado, na 

indústria da perfumaria, para extrair o lábdano, uma vez que é um solvente selectivo (rápido a 

dissolver totalmente os materiais odoríferos e pouco os inertes), apresenta um ponto de ebulição 

baixo (para evaporar completamente), é quimicamente inerte e apresenta um baixo custo. 

Após este tratamento, as amostras de esteva foram sujeitas ao mesmo esquema seguido 

para as restantes plantas. 

As amostras dos solos e escombreiras foram secas em estufa a uma temperatura constante 

de 40 ºC e, posteriormente, homogeneizadas e quarteadas. A partir do quarteamento obtiveram-

se, para cada amostra, duas fracções equivalentes, destinadas às determinações das 

propriedades edáficas e às análises químicas. 

As amostras destinadas às análises químicas, após desintegração física, foram crivadas 

através de um peneiro com malha de 2 mm, que permitiu também a remoção de restos de 

vegetais e, seguidamente, crivadas abaixo de 60 malhas (250 µm) (BROOKS, 1983; PRATAS, 1996). 

A partir de uma amostragem de padrão rectangular, foram extraídas, a partir de cada 

amostra (-250 µm), as amostras de referência (guardadas em arquivo) e três sub-amostras 

laboratoriais (≅ 60 g) destinadas à identificação da composição mineralógica por DRX, à 

determinação dos teores totais e à extracção química selectiva sequencial. 

 
 
3.2.1.2- FILÕES MINERALIZADOS 

 
As amostras de filões e outros materiais mineralizados foram cortadas em vários 

fragmentos, com serra diamantada, que se destinaram à execução de lâminas delgadas normais e 

polidas e armazenagem de testemunhos. Os fragmentos das couraças de sulfuretos foram alvo de 

um tratamento idêntico, mas com impregnação prévia. As lâminas delgadas foram executadas no 

Laboratório do Departamento de Geologia da UTAD. 

 
 
3.2.2- TÉCNICAS ANALÍTICAS 
 

As técnicas utilizadas para as análises dos diversos materiais (águas, solos, escombreiras e 

plantas) envolveram a Espectrofotometria de Absorção Atómica (EAA), simples ou com câmara de 

grafite, gravimetria e ICP–MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry). 
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Para uma introdução aos programas analíticos recorreu-se a alguma da bibliografia 

existente sobre o assunto, nomeadamente: BEATY (1988), SKOOG et al. (1995), LLAMAS BORRAJO 

(1995), BARRIO MARTÍN (1995), VETTER et al. (1995), CARVALHO (1996), ROWLAND (1997), JARVIS 

(1997), BEGEROW e DUNEMANN (1997) e os manuais de operação da PERKIN ELMER (1982 e 1987). 

 
 
3.2.2.1- ÁGUAS SUPERFICIAIS 
 

Além das determinações de alguns parâmetros (temperatura, pH, condutividade) e da 

análise das espécies carbonatadas, realizadas aquando da colheita das amostras, foi também 

feita a análise química de elementos maiores e vestigiais. 

Estas análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório Químico do Departamento de 

Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, segundo os métodos analíticos correntes e 

descriminados na tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2- Métodos analíticos utilizados na caracterização química das águas. 

 

Parâmetro Método Analítico 

Ca, Mg, Na, K Espectrometria de Absorção Atómica 
Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, Co, 
Ni, Pb, As Espectrometria de Absorção Atómica com câmara de grafite 

Cl Espectrometria de Absorção Molecular (Mét. Espectrofotométrico) 

SO4 Método Gravimétrico 

 

 

3.2.2.2- SOLOS E ESCOMBREIRAS 
 

3.2.2.2.1- DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS POR ICP-MS 

 

A análise química das amostras envolveu procedimentos para a sua decomposição e 

determinação da concentração dos elementos maiores e vestigiais presentes nas amostras. 

A complexidade dos materiais geológicos exige que se seleccione a técnica de 

decomposição que melhor se adapte às características da amostra, assim como dos objectivos da 

análise, pelo que a decomposição química de uma amostra constitui um passo importante na 

análise de uma amostra geoquímica (CHAO & SANZOLONE, 1992). 

Para efectuar a determinação das concentrações dos elementos químicos utilizou-se um 

método de decomposição ácida (mistura triácida: 10 ml HF + 10 ml HNO3 + 5 ml HClO4) sugerido 

por LUCAS e SEQUEIRA (1971), PRATAS (1996), WALSH et al. (1997) e DOLD e FONTBOTÉ (2001). 

 

Modo operatório 
Pesar e transferir 0,5 grama da amostra para um copo de Teflon. Utilizar um copo de Teflon 

vazio para a construção do ensaio em branco. Adicionar de 10 ml de ácido fluorídrico (HF) 

concentrado (48 %) e deixar em repouso durante uma noite. 
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Colocar o copo de Teflon numa placa de aquecimento (banho de areia), à temperatura de 

100 ºC, com agitação ocasional. Este procedimento deverá continuar até que o resíduo esteja 

praticamente seco. Retirar a amostra da placa térmica e deixar arrefecer durante 5 minutos. 

Adicionar 10 ml de ácido nítrico (HNO3) concentrado (65 %) e 5 ml de ácido perclórico 

(HClO4) concentrado (70 %) e levar novamente o copo de Teflon à placa térmica. Continuar o 

aquecimento até que se formem fumos densos de perclórico e se atinja a secura, sem deixar 

queimar o resíduo. 

Retirar o copo de Teflon da placa de aquecimento, adicionar um pouco de água 

desmineralizada e agitar ligeiramente até que o resíduo se dissolva. Deixar arrefecer a solução 

obtida e filtrá-la para um balão volumétrico de 25 ml (o papel de filtro deve ser previamente lavado 

com HNO3 (1 %)). 

Lavar o copo de Teflon com água desmineralizada de modo a assegurar a lavagem de 

eventuais resíduos no copo. Completar o volume final de 25 ml com água desmineralizada. 

Transferir a solução para um frasco de polietileno, previamente lavado com ácido e passado por 

água desmineralizada e guardar em local fresco para posterior análise. Esta solução apresenta 

um factor de diluição de 25X. 

 
Soluções e reagentes 
1- HF concentrado (48 %) 

2- HNO3 concentrado (65 %) 

3- HClO4 concentrado (70 %) 

 
As determinações analíticas foram feitas nos Laboratórios do Servicio Interdepartamental 

de Investigación (SIdI) da Universidad Autónoma de Madrid, por ICP-MS (Elan 6000, Perkin-Elmer 

Sciex, equipado com autosampler AS 91). 

 
 

3.2.2.2.2- DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES EDÁFICAS 

 
As análises para a determinação das propriedades edáficas dos solos e dos materiais das 

escombreiras foram executadas no Laboratório de Solos da UTAD, pelos respectivos técnicos, 

segundo a metodologia aí adoptada e exposta na tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3- Metodologia adoptada para as análises físico-químicas (propriedades edáficas) dos solos e 
materiais das escombreiras. 
 

Parâmetro/Propriedade Método analítico 

Análises granulométricas 
Elementos grosseiros: método gravimétrico após secagem e crivagem por 
malhas de 2 mm; Granulometrias da terra fina: crivagem húmida e 
sedimentação (método da pipeta de Robinson). 

P e K assimiláveis Método de Ehner-Riehm 

pH Relação solo:solução 1:2,5 em H2O e KCl 1 mol/dm3 

Matéria orgânica Análise Elementar de Carbono 

Bases de troca Extracção com acetato de amónio a 1 mol/dm3, pH 7,0 

Acidez e alumínio de troca Extracção com cloreto de potássio a 1 mol/dm3 
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3.2.2.3- PLANTAS 
 
3.2.2.3.1- DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS POR ICP-MS 

 
A análise química das amostras vegetais envolveu procedimentos para a sua 

decomposição e determinação da concentração dos elementos maiores e vestigiais presentes. 

Após diversos testes laboratoriais, optou-se, para a digestão das amostras, por um método 

de decomposição ácida (mistura ácida: 8 ml HNO3 + 2 ml H2O2), em forno de microondas de alta 

pressão (Milestone ETHOS PLUS). 

 
Modo operatório 
Secar as amostras em estufa, durante 4 horas, a uma temperatura de 85-90 ºC. 

Pesar e transferir 0,5 grama da amostra para um tubo de Teflon. Utilizar um tubo de Teflon 

vazio para a construção do ensaio em branco. 

Adicionar 8 ml de HNO3 a 65 % seguidos de 2 ml de H2O2 a 30 % e colocar o tubo, depois 

de devidamente fechado, no forno de microondas. 

O programa seguido, ajustado à tipologia das amostras, de acordo com o manual de 

utilização do aparelho de microondas, consta da tabela 3.4. 

 
Tabela 3.4- Programa seguido para a digestão das amostras vegetais, em forno de microondas (Milestone 
ETHOS PLUS). 
 

Step Tempo Temperatura 

1 5 minutos 180 ºC 

2 30 minutos 180 ºC 

 

Retirar o tubo de Teflon do forno de microondas e, caso não se observe resíduo, deixar 

arrefecer a solução obtida e filtrá-la para um balão volumétrico de 50 ml (o papel de filtro deve ser 

previamente lavado com HNO3 a 1 %). 

Completar o volume final de 50 ml com HNO3 a 1 % (utilizar água Milli Q). Transferir a 

solução para um frasco de polietileno, previamente lavado com ácido e passado por água 

desmineralizada e guardar em local fresco para posterior análise. Esta solução apresenta um 

factor de diluição de 50X. 

 
Soluções e reagentes 
1- HNO3 concentrado (65 %) 

2- H2O2 a 35 % 

3- HNO3 a 1 % 

4- Água Milli Q 

 
As determinações analíticas foram feitas nos Laboratórios do Servicio Interdepartamental 

de Investigación (SIdI) da Universidad Autónoma de Madrid, por ICP-MS. 
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3.2.3- EXTRACÇÃO QUÍMICA SELECTIVA 
 

Em teoria, um solo, ou um sedimento, pode ser subdividido em distintas fases utilizando-se, 

para o efeito, reagentes específicos que discriminam os elementos associados aos diferentes 

suportes físico-químicos, por intermédio de reacções químicas selectivas. 

Assim, numerosos autores (TESSIER et al., 1979; BOGLE & NICHOL, 1981; FONSECA, 1982; 

QUIAN et al., 1984; CHAO, 1984; MARTIN et al., 1984; BECKETT, 1989; FÖRSTNER, 1990; TUIN & TELS, 

1990; HIRNER, 1992; CALA RIVERO, 1995a; ENCABO CHECA et al., 1997; GRZEBISZ et al., 1997; 

COHEN et al., 1998; FONSECA et al., 1999; SONG et al., 1999; STALIKAS et al., 1999; DOLD, 1999; 

GÓMEZ ARIZA et al., 2000; KUBOVÁ, 2000; ULLOA GUITIÁN et al., 2001; LI & THORNTON, 2001; ALONSO 

ALVAREZ et al., 2002; DOLD, 2003; FORSBERG & LEDIN, 2006; CUONG & OBBARD, 2006; UMOREN et 

al., 2007) têm sugerido a aplicação da técnica de extracção química selectiva sequencial, como 

uma forma de determinar analiticamente a distribuição dos elementos pelas referidas fases físico-

químicas, em alternativa à decomposição e determinação total do material amostrado. 

Foram já desenvolvidas diversas sequências de extracção química selectiva sequencial 

(CHESTER & HUGES, 1967; ROSE & SUHR, 1971; CHAO & THEOBALD, 1976; CHAO & SANZOLONE, 1977; 

GATEHOUSE et al., 1977; LORING, 1978; TESSIER et al., 1979, HOFFMAN & FLETCHER, 1979; FILIPEK & 

THEOBALD, 1981; SONDAG, 1981; FONSECA, 1982; TIPPING et al., 1985; FONSECA & MARTIN, 1986; 

STONE, 1987; BOLLE, et al., 1988; FONSECA et al., 1992; RIBET et al., 1995; HALL et al., 1996a; HALL 

et al., 1996b; FANFANI et al., 1997; DOLD & FONTBOTÉ, 2001 e 2002; DOLD, 2003a e 2003b) tendo, 

no entanto, como objectivo comum o estudo do fraccionamento químico e subjacente o princípio 

da crescente agressividade química dos reagentes e a definição da sua selectividade operacional. 

Neste estudo, a sequência de extracção química selectiva sequencial adoptada foi a 

proposta por DOLD (1999) e DOLD e FONTBOTÉ (2001), na qual se utilizaram os seguintes 

reagentes em sequência: 

I. Água (H2O); 

II. Acetato de amónio (AcNH4 1 M a pH 4,5); 

III. Oxalato de amónio ((NH4)2 C2O4 0,2 M a pH 3,0) na obscuridade; 

IV. Oxalato de amónio sob a luz; 

V. Peróxido de hidrogénio (H2O2 35%) e retoma com acetato de amónio 1 M a pH 4,5; 

VI. Mistura de clorato potássico e ácido clorídrico (ClO3K + HCl) seguida de ácido nítrico 

(HNO3 4 M); 

VII. Mistura de três ácidos fortes (HF + HNO3 + HClO4). 
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Estes reagentes permitem separar, sob condições bem determinadas e controladas, as 

fases apresentadas na tabela 3.5 e às quais se podem associar preferencialmente certos 

elementos químicos. 

Assim, nesta sequência, as duas primeiras extracções separam os elementos mais móveis 

e mais biodisponíveis (sais solúveis e elementos de troca) e eventuais carbonatos, enquanto que 

a terceira e quarta extracções separam os diferentes minerais secundários (essencialmente, 

óxidos e hidróxidos de Fe amorfos e cristalinos). Já as últimas três extracções tentam descriminar 

os compostos orgânicos dos sulfuretos e dos silicatos. 
 

Tabela 3.5- Extracção química selectiva sequencial aplicada neste estudo. 
 

 Reagentes Fases extraídas (Fracções) Designação das fracções 

(1) Água Solúvel em água [1] Solúvel em água 

(2) Acetato de amónio 1 M, pH 4,5 Catiões de troca e carbonatos [2] Trocável (ou de troca) 

(3) Oxalato de amónio 0,2 M, pH 
3,0, na obscuridade Óxidos e hidróxidos amorfos de Fe e Mn [3] Facilmente redutível 

(4) Oxalato de amónio 0,2 M, pH 
3,0, sob a luz Óxidos e hidróxidos cristalinos de Fe [4] Dificilmente redutível 

(5) Peróxido de hidrogénio a 35% Matéria Orgânica e sulfuretos secundários 
de Cu [5] 

Ligada a matéria orgânica e a 
sulfuretos secundários de Cu 

(6) 
Mistura de clorato potássico e 
ácido clorídrico, seguida de 
ácido nítrico 4 M 

Sulfuretos primários [6] Ligada a sulfuretos primários 

(7) Ataque triácido 
(HF+HNO3+HClO4) 

Resíduo mineral silicatado [7] Residual 

Referências: [1] RIBET et al., 1995; FANFANI et al., 1997; DOLD, 1999; DOLD & FONTBOTE, 2001; DOLD, 2003b. [2] 
GATEHOUSE et al., 1977; SONDAG, 1981; FONSECA & MARTIN, 1986; DOLD, 1999; DOLD & FONTBOTÉ, 2001; DOLD, 2003b. [3] 
SCHWERTMANN, 1964 (citado por DOLD & FONTBOTÉ, 2001); STONE, 1987; DOLD, 1999; DOLD & FONTBOTÉ, 2001; DOLD, 
2003a. [4] DOLD, 1999; DOLD & FONTBOTÉ, 2001; DOLD, 2003b [5] SONDAG, 1981; DOLD & FONTBOTÉ, 2001 e 2002. [6] 
CHAO & SANZOLONE, 1977; HALL et al., 1996b. [7] TESSIER et al., 1979; HALL et al., 1996b; DOLD et al., 1996 citado por 
DOLD & FONTBOTÉ, 2001). 
 

 

O procedimento da sequência de extracção química aplicada neste estudo (figura 3.11) foi 

executado no Laboratorio de Contaminación de Suelos do Departamento de Geología y 

Geoquímica da Universidad Autónoma de Madrid (Espanha), sob orientação científica da Prof.ª 

Doutora Victoria Cala Rivero. 

A escolha das amostras para as análises de extracção química sequencial foi baseada no 
tipo de solos e na sua distribuição nos perfis, de forma a obter uma razoável representatividade 
dos diferentes materiais e perfis amostrados, atendendo a que não seria possível aplicar este tipo 
de análises a todas as amostras obtidas. Assim, em cada uma das minas, foram escolhidas as 
seguintes amostras: Ervedosa (amostras 7 e 14 do perfil 1; amostras 5, 7 e 9 do perfil 2; e 
amostras 4 e 8 do perfil 3); Adoria (amostras 1, 9, 17 e 21 do perfil 2; e amostras 1 e 7 do perfil 3); 
Tarouca (amostras 7, 11 e 17 do perfil 2; e amostras 1 e 7 do perfil 3); Regoufe (amostras 2 e 11 
do perfil 1; amostras 5, 8 e 11 do perfil 2; e amostras 2, 11 e 14 do perfil 3); Rio de Frades 
(amostras 2 e 8 do perfil 1; e amostras 5, 8 e 11 do perfil 2). 
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Figura 3.11- Fluxograma da sequência de fraccionamento químico das amostras de solos. 
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3.2.3.1- PROCEDIMENTO 
 

3.2.3.1.1- EXTRACÇÃO COM ÁGUA 

 

Modo operatório 
Pesar rigorosamente um grama de amostra e colocar num tubo de polietileno de 50 ml de 

volume. Adicionar 20 ml de água. Fechar o tubo com uma rolha de polietileno e agitar num 

agitador mecânico durante uma hora. Após a agitação, centrifugar e retirar o sobrenadante para 

um frasco de plástico (solução de análise). Guardar o resíduo da centrifugação para as extracções 

seguintes. 

 

 

3.2.3.1.2- EXTRACÇÃO COM ACETATO DE AMÓNIO 1 M A PH 4,5 

 

Modo operatório 
Ao resíduo da extracção com água a pH 6,0 adicionar 20 ml de acetato de amónio 

(CH3COONH4 – AcNH4) 1 M a pH 4,5 (ajustado com ácido acético). Fechar o tubo e agitar num 

agitador durante duas horas. Após a agitação, centrifugar e retirar o sobrenadante para um frasco 

de plástico (solução de análise). Guardar o resíduo da centrifugação para as extracções 

seguintes. 

 

Soluções e reagentes 
1- Solução de acetato de amónio 1 M a pH 4,5 – Pesar 77,08 gramas de AcNH4 e dissolver 

em água destilada num copo, utilizando um agitador magnético. Transferir a solução para um 

balão volumétrico de 1 litro. Completar com água destilada. Utilizando um medidor de pH verificar 

o valor de pH da solução. Ajustar o valor do pH da solução a 4,5 com ácido acético (CH3COOH). 

 

 

3.2.3.1.3- EXTRACÇÃO COM OXALATO DE AMÓNIO 0,2 M A PH 3,0 NA OBSCURIDADE 

 

Modo operatório 
Ao resíduo da extracção com o AcNH4 adicionar 30 ml de oxalato de amónio ((NH4)2C2O4) 

0,2 M a pH 3,0 (ajustado com ácido clorídrico diluído). O tubo deve ser previamente enrolado em 

papel de alumínio, uma vez que esta fase se processa na obscuridade. Fechar o tubo e agitar 

num agitador durante uma hora. Após a agitação, centrifugar e retirar o sobrenadante para um 

frasco de plástico (solução de análise). Guardar o resíduo da centrifugação para as extracções 

seguintes. 
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Soluções e reagentes 
1- Solução de oxalato de amónio 0,2 M a pH 3,0 – Pesar 28,42 gramas de oxalato de 

amónio e dissolver em água destilada num copo, utilizando um agitador magnético. Transferir a 

solução para um balão volumétrico de 1 litro. Completar com água destilada. Utilizando um 

medidor de pH verificar o valor de pH da solução. Ajustar o valor do pH da solução a 3,0 com 

ácido clorídrico (HCl) diluído. 

 

 

3.2.3.1.4- EXTRACÇÃO COM OXALATO DE AMÓNIO 0,2 M A PH 3,0 SOB A LUZ 

 

Modo operatório 
Ao resíduo da extracção com o oxalato de amónio na obscuridade adicionar 30 ml de 

oxalato de amónio ((NH4)2C2O4) 0,2 M a pH 3,0 (ajustado com ácido clorídrico diluído). O papel de 

alumínio deve ser previamente retirado do tubo, uma vez que esta fase se processa sob a luz. 

Colocar o tubo em banho de água, a 80 ºC, durante duas horas, com agitação periódica. 

Centrifugar e retirar o sobrenadante para um frasco de plástico (solução de análise). Guardar o 

resíduo da centrifugação para as extracções seguintes. 

 

Soluções e reagentes 
1- Solução de oxalato de amónio 0,2 M a pH 3,0 – Pesar 28,42 gramas de oxalato de 

amónio e dissolver em água destilada num copo, utilizando um agitador magnético. Transferir a 

solução para um balão volumétrico de 1 litro. Completar com água destilada. Utilizando um 

medidor de pH verificar o valor de pH da solução. Ajustar o valor do pH da solução a 3,0 com 

ácido clorídrico (HCl) diluído. 

 

 

3.2.3.1.5- EXTRACÇÃO COM PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO A 35 % 

 

Modo operatório 
Ao resíduo da extracção com o oxalato de amónio sob a luz adicionar 1 ml de peróxido de 

hidrogénio (H2O2) a 35 % e aguardar cerca de 10 minutos. Colocar o tubo em banho de água, a 85 

ºC, até evaporar completamente a solução. Repetir esta operação três vezes, a fim de evitar 

reacções violentas. Adicionar 10 ml de H2O2 a 35 %, colocar o tubo no banho de água a 85 ºC, 

durante uma hora. Retirar o tubo e deixar arrefecer. Adicionar 10 ml de AcNH4 1 M a pH 4,5, 

fechar o tubo e agitar num agitador durante uma hora. Após a agitação, centrifugar e retirar o 

sobrenadante para um balão volumétrico de 25 ml (guardar o resíduo da centrifugação para as 

extracções seguintes). Perfazer o volume com AcNH4 1 M a pH 4,5, agitar e transferir para um 

frasco de plástico (solução de análise). 
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Soluções e reagentes 
1- H2O2 a 35 % 

2- AcNH4 1 M a pH 4,5 

 

 

3.2.3.1.6- EXTRACÇÃO COM CLORATO POTÁSSICO E ÁCIDO CLORÍDRICO 12 M, SEGUIDOS 

DE ÁCIDO NÍTRICO 4 M 

 

Modo operatório 
Ao resíduo da extracção com o H2O2 a 35 % adicionar 750 mg de clorato potássico (ClO3K) 

e seguidamente 5 ml de HCl 12 M. Agitar manualmente com muito cuidado e colocar depois no 

agitador mecânico durante 30 minutos. Adicionar 15 ml de água destilada e agitar no agitador 

durante 30 minutos. Após a agitação, centrifugar e retirar o sobrenadante para balões 

volumétricos de 50 ml. Ao resíduo, adicionar 10 ml de ácido nítrico (HNO3) 4 M. Fechar o tubo e 

agitar manualmente. Colocar o tubo em banho de água a 90 ºC, durante 20 minutos, com agitação 

ocasional. Centrifugar e transferir o sobrenadante para o balão volumétrico de 50 ml (onde já se 

encontra o sobrenadante anterior). Ao resíduo, adicionar 5 ml de água destilada e agitar no 

agitador durante 20 minutos. Após a agitação, centrifugar, retirar o sobrenadante e juntá-lo aos 

anteriores, no balão volumétrico de 50 ml. Repetir esta operação três vezes. Perfazer o volume de 

50 ml com água destilada e transferir a solução para um frasco de plástico (solução de análise). 

Guardar o resíduo da centrifugação para as extracções seguintes. 

 

Soluções e reagentes 
1- ClO3K 

2- HCl 12 M (≅ concentrado, 37 %) 

3- HNO3 4 M – Diluir 273,8 ml de HNO3 concentrado (65 %) em água destilada num balão 

volumétrico de 1 litro. 

 

 

3.2.3.1.7- ATAQUE TRIÁCIDO DO RESÍDUO 

 

Modo operatório 
Transferir o resíduo da extracção com o clorato potássico, o ácido clorídrico e o ácido nítrico 

para um copo de Teflon e deixar secar. Adicionar 10 ml de ácido fluorídrico (HF) concentrado (48 

%) e deixar em repouso durante uma noite. Colocar o copo de Teflon numa placa de aquecimento 

(banho de areia) a 100 ºC, agitando ocasionalmente, e deixar evaporar completamente. Retirar o 

Teflon da placa térmica e deixar arrefecer durante 5 minutos. Ao resíduo, adicionar 10 ml de HNO3 

concentrado (65 %) e 5 ml de HClO4 concentrado (70 %) e colocar novamente o Teflon na placa 

térmica até evaporação completa. Retomar o resíduo com um pouco de água desmineralizada e 
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agitar ligeiramente até que o resíduo se dissolva. Filtrar a solução obtida para um balão 

volumétrico de 25 ml e perfazer o volume com água destilada. Transferir a solução para um frasco 

de plástico (solução de análise). 

 

Soluções e reagentes 
1- HF concentrado (48 %) 

2- HNO3 concentrado (65 %) 

3- HClO4 concentrado (70 %) 

 

Os teores dos elementos extraídos pelos vários reagentes da sequência foram 

determinados por ICP-MS, nos Laboratórios do Servicio Interdepartamental de Investigación (SIdI) 

da Universidad Autónoma de Madrid. Na totalidade foram obtidas 217 análises químicas. 

 

 

3.2.3.2- DETERMINAÇÃO DE ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

As amostras sujeitas ao procedimento de extracção química selectiva sequencial foram 

também analisadas para determinação do pH, da condutividade eléctrica (CE) e da matéria 

orgânica (MO). 

 

 

3.2.3.2.1- DETERMINAÇÃO DO PH 

 

Os valores de pH foram medidos potenciométricamente a partir da suspensão obtida por 

agitação de cada amostra com água destilada (acidez real), em proporção 1:2,5 (solo:água). 

 

Modo operatório 
Pesar 10 gramas de amostra para um frasco de plástico e adicionar 25 ml de água 

destilada. Agitar num agitador mecânico durante 15 minutos e efectuar a medição com um 

medidor de pH. Neste trabalho, o pH foi determinado com um medidor Thermo Orion, modelo 720 

A+, calibrado com soluções-padrão de valores de pH 4,0 e 7,0. 

 

 

3.2.3.2.2- DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE ELÉCTRICA 

 

A condutividade eléctrica foi determinada a partir da solução, ou extracto aquoso, obtida por 

agitação de cada amostra com água destilada, em proporção 1:5 (solo:água). 
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Modo operatório 

Adicionar 25 ml de água destilada à solução do solo obtida para a medição do pH e agitar 

num agitador mecânico durante 15 minutos. Efectuar a medição com um condutivímetro. Neste 

trabalho, utilizou-se um condutivímetro INSTRAN 10. 

 

 

3.2.3.2.3- DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A matéria orgânica foi determinada mediante oxidação por via húmida com dicromato de 

potássio 1 N em meio ácido, conhecido como método de WALKLEY-BLACK, do qual existem 

diversas variantes. 

Este método envolve, assim, um agente oxidante enérgico (o dicromato de potássio em 

meio sulfúrico) que actua sobre a matéria orgânica (agente redutor, sob análise), na presença de 

um indicador adequado (WALKLEY & BLACK, 1934). 

A reacção química genérica representativa do método pode ser traduzida pela seguinte 

equação: 

 

3C + 2Cr2O7
2- + 16H+ → 3CO2 + 4Cr3+ + 8H2O 

 

Após a digestão, o dicromato de potássio não reduzido (em excesso) é titulado com uma 

solução de sulfato ferroso amoniacal (agente redutor fácil de obter no estado puro e relativamente 

estável em solução). A reacção de titulação é a seguinte: 

 

Cr2O7
2- + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O 

 

O ponto final da titulação ocorre quando se dá a viragem no potencial de oxidação-redução 

do meio. Esta viragem pode ser determinada por um indicador de oxi-redução. 

 

Trata-se, portanto, de uma avaliação quantitativa baseada na ocorrência, na amostra, de 

uma certa quantidade de matéria orgânica prontamente oxidável. Pelo que, o que se determina é 

o parâmetro denominado “carbono orgânico”, que é o constituinte maioritário (em geral, 58%) da 

matéria orgânica. 

De entre os vários métodos existentes para quantificar a matéria orgânica do solo, o método 

de WALKLEY-BLACK tem-se revelado o mais apropriado no doseamento do carbono orgânico em 

amostras sólidas, como solos e sedimentos (DIAS & LIMA, 2004) e tem sido um dos mais utilizados, 
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nomeadamente nos estudos sobre terrenos afectados por actividades mineiras (ARRANZ 

GONZÁLEZ, 2004). 

 

Modo operatório 

Pesar e transferir uma determinada quantidade de amostra para um balão Erlenmeyer de 

250 ml. A quantidade de amostra depende do seu teor previsível em matéria orgânica. Quando a 

amostra aparenta possuir muita matéria orgânica (cor escura) deve pesar-se 0,2 gramas. Se 

aparenta possuir pouca matéria orgânica (cor clara) deve pesar-se 0,5 gramas de amostra. Deve, 

por isso, registar-se o peso de amostra transferido para o Erlenmeyer. Adicionar 10 ml de 

dicromato de potássio (Cr2O7K2) 1 N e 20 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado (97 – 98 %). 

Aguardar um tempo mínimo de 30 minutos, deixando o Erlenmeyer à temperatura do laboratório. 

Utilizar um Erlenmeyer vazio para a construção do ensaio em branco. 

Adicionar 200 ml de água destilada, para que a solução fique com uma cor mais clara, e 10 

ml de ácido fosfórico (H3PO4) concentrado (85 %), para eliminar a interferência dos óxidos de Fe e 

obter uma maior nitidez na mudança de cor (fase seguinte). 

Titular o excesso de dicromato de potássio com uma solução de sulfato ferroso amoniacal 

0,5 N (sal de Mohr, Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O), usando difenilamina como indicador (cerca de 30 

gotas). Tomar para ponto final da titulação a passagem da cor azul para verde. Registar a 

quantidade de sal de Mohr que foi gasta. 

 

Soluções e reagentes 

1- Solução de dicromato de potássio 1 N – Pesar 49,05 gramas de dicromato de potássio 

(Cr2O7K2) e dissolver em um litro de água. Deixar repousar durante 8 dias e titular com uma 

solução de ácido oxálico. 

2- H2SO4 concentrado 

3- H3PO4 concentrado 

4- Indicador de difenilamina (em H2SO4) 

5- Solução de sal de Mohr 0,5 N – Dissolver 196,1 gramas de sal de Mohr 

(Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O) em 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. Ajustar a 1000 ml com água 

destilada. 

 

Expressão do resultado 

A quantificação da matéria orgânica foi efectuada a partir da seguinte fórmula: 

 

[MO] % = (VB – Va) x 6,7 / 20 x Pa 
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em que: 

VB = volume de solução de sal de Mohr gasto no branco (ml). 

Va = volume de solução de sal de Mohr gasto na amostra (ml). 

Pa = peso da amostra (g). 

 

 

3.2.3.3- DIFRACÇÃO DE RAIOS-X (DRX) E DIFRACÇÃO DE RAIOS-X DIFERENCIAL (DRXD) 

 

Em algumas amostras sujeitas à extracção química selectiva sequencial efectuou-se, num 

procedimento em paralelo, a recolha dos resíduos no final das extracções com acetato de amónio 

1 M a pH 4,5, oxalato de amónio 0,2 M a pH 3,0 na obscuridade, oxalato de amónio 0,2 M a pH 

3,0 sob a luz, peróxido de hidrogénio a 35 % e clorato potássico e ácido clorídrico 12 M, seguidos 

de ácido nítrico 4 M, para executar estudos mineralógicos dos resíduos, por Difracção de Raios-X 

convencional (DRX) e por Difracção de Raios-X Diferencial (DRXD). 

No primeiro caso, utilizou-se um espectrómetro PANalytical X´Pert Pro, com detector 

X´Celerator e monocromador secundário, tendo sido utilizada a radiação Kα do Cu, 50 kV e 40 

mA, sendo obtidos difractogramas no intervalo 5º – 90º (2θ). O procedimento foi executado na 

Unidade de Microscopia Electrónica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

No segundo caso, utilizou-se um espectrómetro SIEMENS D5000, com detector Si-Li 

Kevex, sendo obtidos difractogramas no intervalo 10º – 61º (2θ). O procedimento foi executado 

nos Laboratórios do Servicio Interdepartamental de Investigación (SIdI) da Universidad Autónoma 

de Madrid. Este procedimento permitiu o estudo de algumas fases minerais difíceis de identificar 

pela técnica convencional de DRX, tendo sido diferenciadas as fases mineralógicas de Fe amorfas 

e cristalinas, fundamentais para avaliar a eficácia da técnica de fraccionamento aplicada. 

 

 

3.2.4- MICROSSONDA ELECTRÓNICA 

 

As lâminas delgadas polidas das mineralizações, depois de estudadas microscopicamente 

com luz transmitida e luz reflectida, foram analisadas por microssonda electrónica, usando uma 

CAMECA CAMEBAX, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia de S. Mamede Infesta (ex. 

IGM), uma CAMECA CAMEBAX, do Departamento de Geología da Universidad de Oviedo 

(Espanha) e uma JEOL JXA 8600, do Departamento de Petrología y Geoquímica da Universidad 

Complutense de Madrid (Espanha). 

As análises foram realizadas segundo a sequência descrita: 
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1) Metalização da superfície das lâminas polidas, através da vaporização e pulverização 

catódica de carbono (fio de grafite). Este revestimento da superfície das amostras, com 

alguns nm de espessura, é necessário para se assegurar um contacto eléctrico à 

massa para escoar as cargas introduzidas pelo feixe electrónico; 

2) Análise qualitativa, para identificação dos elementos presentes em cada mineral, no 

ponto de impacto do feixe electrónico. A análise é feita com espectrómetros de 

dispersão de comprimentos de onda (sistema de energia dispersiva EDS, Energy 

Dispersive X-Ray Spectrometer) onde, para detectar elementos maiores, se utiliza uma 

velocidade de varrimento rápida ou média, enquanto que para detectar elementos 

vestigiais, se utilizam velocidades de varrimento lentas; 

3) Aquisição de imagens de electrões secundários e retrodispersados, com resolução de 

alguns nm, visando a observação de possíveis zonamentos químicos, nomeadamente 

na cassiterite e nos sulfuretos; 

4) Análise quantitativa (microanálises), ou seja, determinação da concentração mássica 

dos elementos constituintes, num ponto determinado da amostra (análise pontual). Esta 

quantificação é feita transformando “counts” de raios-X (intensidades) em percentagens. 

Cada elemento foi contado durante 20 segundos, utilizando uma intensidade de 

corrente de 20 nA e uma aceleração de voltagem de 15 kV (na microssonda CAMECA 

CAMEBAX) e de 20 kV (na microssonda JEOL JXA 8600). Foram obtidas de três a dez 

análises pontuais em cada cristal, utilizando rotinas específicas para cada mineral, num 

total de 1004 análises. 

Nas análises químicas foram seleccionados padrões previamente definidos e calibrados 

para a determinação da composição química de óxidos, tungstatos, sulfuretos e sulfossais. Assim, 

nas microssondas electrónicas CAMECA CAMEBAX foram usados os seguintes padrões: 

1) Óxidos: MnTiO3 (Mn-Kα e Ti-Kα), Fe2O3 (Fe-Kα), SnO2 (Sn-Lα), Nb (Nb-Lα), Ta (Ta-Lα) 

e W (W-Lα); 

2) Tungstatos: apatite (Ca-Kα), MnTiO3 (Mn-Kα e Ti-Kα), Fe2O3 (Fe-Kα), SnO2 (Sn-Lα), Mn 

(Mn-Kα), Nb (Nb-Lα), Ta (Ta-Mα), Mo (Mo-Lα) e W (W-Mα); 

3) Sulfuretos e sulfossais: pirite (Fe-Kα e S-Kα), galena (Pb-Mα), blenda (Zn-Kα e S-Kα), 

arsenopirite (As-Lα), MnTiO3 (Mn-Kα e Ti-Kα), SnO2 (Sn-Lα), Cr2O3 (Cr-Lα), Cd (Cd-Lα), 

Bi (Bi-Mα), Sb (Sb-Lα), Cu (Cu-Kα), Ni (Ni-Kα), Ag (Ag-Lα) e Mo (Mo-Lα). 
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Na microssonda JEOL JXA 8600, os vários elementos químicos foram lidos em Kα ou Lα 

com os seguintes padrões: 

Kα: S (pirite), Ca (wollastonite), Ti (SrTiO3), Cr (Cr2O3), Mn (MnO), Fe (Fe2O3), Co (Co), Ni 

(Ni), Cu (Cu), Zn (Zn) e As (As); 

Lα: Sn (cassiterite), Pb (galena), Nb (Nb), Ta (Ta), Mo (Mo), Sb (Sb), W (W), Bi (Bi), Ag (Ag) 

e Cd (Cd). 

 

A obtenção de resultados em microssondas distintas exige a avaliação da sua veracidade e 

coerência, pelo que foram repetidas análises, nos mesmos minerais, de amostras previamente 

seleccionadas. Os resultados obtidos nos três aparelhos são similares, pelo que não é de admitir 

qualquer tipo de problema na interpretação conjunta das análises químicas. 

 

 

3.3- TRABALHOS DE GABINETE 
 

3.3.1- CONTROLO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS ANALÍTICOS 

 

Ao longo do trabalho efectuou-se o controlo estatístico dos resultados (águas, solos e 

plantas), utilizando-se a metodologia proposta por GARRET (1969, 1973 citado por SILVA, 1995; 

REIS, 1997 e ÁVILA, 2002). 

Este método permite efectuar o controlo estatístico dos resultados a partir do cálculo da 

variância analítica, tendo em conta a análise em duplicado de pelo menos 10 % do número total 

de amostras. A fórmula utilizada para o cálculo do valor da reprodutibilidade analítica, para um 

nível de significância P0,05, foi a seguinte: 

 

R (%) = [(1,96 x SA)/Xb] x 100 

 

em que: 

R – reprodutibilidade analítica 

SA – desvio padrão 

Xb – média dos logaritmos dos valores dos duplicados 

 

Valores de R inferiores a 5 % definem um método perfeitamente reprodutível, valores entre 

5 % e 25 %indicam um método reprodutível e valores acima de 25 % significam um método não 

reprodutível. 
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Com base neste tratamento dos dados, verificou-se, para todos os elementos, em todos os 

meios amostrais, que a reprodutibilidade, para um nível de significância P0.05, se situava abaixo 

dos 15%, pelo que se pode considerar que os métodos utilizados são reprodutíveis. 

O “Índice de Fiabilidade” da extracção química sequencial foi determinado, comparando o 

somatório das concentrações obtidas nas diferentes fases de extracção e o teor de um dado 

elemento obtido por decomposição total (SILVA, 1995; CUONG & OBBARD, 2006). Os valores obtidos 

variam entre 70% e 110%, sendo da mesma ordem de grandeza dos obtidos por outros autores. 

 

 

3.3.2- OUTROS TRABALHOS 

 

No tratamento gráfico e estatístico dos dados utilizaram-se os programas Microsoft Excel®, 

AquaChem®, versão 3.7, AnDad®, versão 7,0 e DPlot®. 

Os resultados analíticos obtidos foram sujeitos a diversos tratamentos estatísticos para a 

sua caracterização, que envolveram, além da análise univariada, a determinação de correlações 

lineares e a Análise em Componentes Principais (ACP). 

A utilização da ACP no presente trabalho visou, fundamentalmente, estabelecer as relações 

multi-dimensionais entre as diversas variáveis e amostras. Esta análise foi efectuada utilizando o 

programa AnDad® (CVRM, 2002; PEREIRA & SOUSA, 2002). 
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Capítulo 4 
 

 

JAZIGOS MINERAIS: 
GEOLOGIA, MINERALOGIA E 
GEOQUÍMICA DOS MINERAIS 

 

 

 

 

 

 

4.1- APRESENTAÇÃO 
 

No presente capítulo aborda-se o tema da geologia dos jazigos, caracterizando 

mineralogicamente e geoquimicamente as diferentes mineralizações associadas a cada uma das 

áreas mineiras estudadas. Apresentam-se também alguns aspectos relativos à história das 

explorações e ao processamento de minérios. 

Os materiais terrestres experimentam, normalmente, alterações na sua identidade, devido a 

transformações maiores ou menores nos ciclos geoquímicos, tendendo a ser redistribuídos, 

fraccionados e misturados com outros materiais. Estes processos, em que átomos e partículas se 

movem para novas localizações e ambientes geoquímicos, foram designados de “dispersão 

geoquímica” por ROSE et al. (1979). Os processos de dispersão geoquímica geralmente ocorrem 

em sistemas dinâmicos, em que os materiais terrestres experimentam modificações nas 

condições físico-químicas, como temperatura, sistema pH-Eh, pressão, esforço mecânico, entre 

outras. Assim, por exemplo, as rochas e minerais, instáveis em determinado ambiente, evoluem 

no sentido da estabilização e, consequentemente, as moléculas ou átomos contidos nestes 

materiais são libertados, total ou parcialmente, para serem dispersados por processos químicos 

e/ou mecânicos. Estes processos de dispersão serão mais ou menos intensos e alargados 

dependendo, entre outros, de aspectos como a mobilidade geoquímica de cada elemento ou a 

existência de gradientes físico-químicos favoráveis. 

A dispersão geoquímica de que trata o presente estudo é de tipo superficial (dispersão 

secundária), correspondendo a um estado tardio, posterior à formação original dos materiais 

parentais ou minerais (dispersão primária). A dispersão primária ocorre num ambiente profundo e 

a dispersão secundária num ambiente superficial. E, no contexto particular das áreas 

mineralizadas/mineiras, a primeira condiciona fortemente a segunda. 

Os processos através dos quais ocorre a transferência dos elementos entre o ambiente 

primário e o ambiente secundário são muito diversos. Estes processos actuam na dependência 
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das características inerentes a cada elemento, da natureza do ambiente primário e do meio onde 

se inserem. A precipitação, a temperatura, a topografia, as propriedades físicas e químicas das 

rochas, o pH, as reacções de oxi-redução, a actividade bacteriana, a actividade humana, etc., são 

alguns dos factores actuantes. 

Os processos mineiros, em especial os realizados sobre jazigos polimetálicos, tendem a 

alterar os conteúdos de metais nos sistemas ambientais envolventes. Nos processos de 

desmonte, transporte, fragmentação e concentração, a par da recuperação dos minerais ou 

metais de interesse, são libertados outros elementos, considerados economicamente não 

rentáveis, através de vias como as drenagens ácidas ou a erosão e lixiviação de escombreiras, 

que afectam os valores de «background» geoquímico, principalmente nas microbacias de rios 

principais, ou até poucos quilómetros das áreas mineiras, e nos solos próximos. A tipologia destes 

fenómenos de dispersão secundária (contaminação) está dependente, em primeira análise, das 

paragéneses minerais típicas de cada lugar, que, assim, importa conhecer. 

 

 

4.2- OS MINERAIS COMO FONTE DE METAIS 
 

Os sulfuretos constituem uma importante classe de minerais, que compreende a maioria 

dos denominados minérios. A fórmula geral dos sulfuretos pode ser dada por AmXn (HURLBUT & 

KLEIN, 1992), onde A representa os 

elementos metálicos (metais e/ou 

semimetais) e X o elemento não metálico 

(enxofre no estado de oxidação mais baixo, 

S-2). Na tabela 4.1 indicam-se alguns dos 

sulfuretos mais importantes. 

Tabela 4.1- Principais sulfuretos e sua composição 
química (segundo HURLBUT & KLEIN, 1992). 
 

Mineral Fórmula química 
Argentite 
Arsenopirite 
Auripigmento 
Esfalerite 
Bornite 
Bravoíte 
Calcocite 
Calcopirite 
Cinábrio 
Cobaltite 
Covelite 
Enargite 
Estanite 
Estibina 
Galena 
Gersdorfite 
Marcassite 
Milerite 
Molibdenite 
Pentlandite 
Pirite 
Pirrotite 
Realgar 
Tetraedrite 
Violarite 

Ag2S 
FeAsS 
As2S3 
ZnS 
Cu5FeS4 
(Ni, Fe, Co)S2 
Cu2S 
CuFeS2 
HgS 
(Co, Fe)AsS 
CuS 
3Cu2S . As2S5 

CuFeSnS4 
Sb2S3 
PbS 
NiAsS 
FeS2 
NiS 
MoS2 
(Fe, Ni)9S8 
FeS2 
Fe1-xS 
AsS 
Cu8Sb2S7 
(Ni, Fe)3S4 

A pirite, a galena e a esfalerite 

pertencem a grupos estruturais básicos 

diferenciados, enquanto que a calcopirite se 

pode considerar análoga da esfalerite 

(HURLBUT & KLEIN, 1992). De facto, a 

estrutura da calcopirite é semelhante à da 

esfalerite, em que o parâmetro da malha 

unitária na direcção z (c) é aproximadamente 

duas vezes o da esfalerite. Assim, a estrutura 

tetragonal da calcopirite é obtida, a partir da 

esfalerite, substituindo alternadamente 

átomos de Zn por átomos de Cu e Fe, 

permanecendo as posições do S fixas. 
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Portanto, cada átomo metálico fica coordenado por um tetraedro de átomos de S e cada átomo de 

S por um tetraedro de átomos metálicos (dois de Fe e dois de Cu), justificando-se, assim, a 

designação destas estruturas como “tetraédricas” (DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

A pirite é o mineral mais abundante do grupo dos sulfuretos, ocorrendo em grandes massas 

ou filões de origem hidrotermal, em rochas eruptivas e sedimentares. Aparece também em 

depósitos metamórficos de contacto, como mineral de «skarns» e como sublimado vulcânico 

(DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

A pirite tem uma estrutura cúbica em que os átomos de Fe estão nos vértices e nos centros 

das faces do cubo e os átomos de S, dispostos aos pares, estão centrados a meio das arestas e 

no centro do cubo (DEER et al., 1981; FIGUEIREDO et al., 1986; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

Além do Fe (46,6 %) e do S (53,4 %), tem sido referida na pirite a presença de elementos 

menores, como Ni e Co. Pode existir uma série completa de soluções sólidas entre a pirite e a 

bravoíte [(Ni, Co, Fe)S2]. Muitas vezes, sob a forma de impurezas, podem estar presentes 

pequenas quantidades de Au e Cu (DEER et al., 1981). 

A presença de impurezas intersticiais e de inclusões (p. ex. galena, calcopirite) nos grãos 

de pirite parece ter um papel importante no processo de alteração da pirite, conduzindo, segundo 

estudos desenvolvidos por KWONG (1994, citado por VALENTE, 1996), a um aumento da velocidade 

de oxidação, em função do desenvolvimento de esforços e deslocações na estrutura dos cristais. 

A marcassite é um dimórfico da pirite, apresentando uma estrutura cristalina muito 

semelhante, de fórmula geral FeS2, contendo dímeros (S-S) e apresentando coordenação 

octaédrica para o metal e pseudo-tetraédrica para o elemento não metálico. Distingue-se da pirite 

pela configuração interna inerente ao arranjo octaédrico. Quanto ao aspecto, pode ser muito 

parecida com a pirite, mas ocorre mais frequentemente em massas fibrorradiadas (DEER et al., 

1981; FIGUEIREDO et al., 1986; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

A esfalerite é o mais importante minério de Zn, sendo um mineral extremamente comum. A 

sua origem está intimamente relacionada com a galena, com a qual se associa correntemente. 

Pode ocorrer em filões hidrotermais e em depósitos de substituição em calcários; encontra-se 

também em filões em rochas ígneas e em depósitos metamórficos de contacto (DEER et al., 1981; 

HURLBUT & KLEIN, 1992). 

Além do Zn (67,0 %) e do S (33,0 %), a esfalerite quase sempre contém Fe, como substituto 

do Zn, na sua estrutura (o teor mais elevado de Fe até agora referido é de 26 % em peso). Razão 

pela qual a esfalerite é frequentemente representada pela fórmula (Zn,Fe)S. Foram também já 

referidos teores até 4 ou 5 % de Cd e Mn. Outros elementos menores e vestigiais que podem 

ocorrer em esfalerites são: Ga, Ge, In, Co e Hg. Nas análises de esfalerites, são também muitas 

vezes referidos elementos como o Cu, a Ag e o Sn. Alguns destes elementos devem estar, no 

entanto, presentes em pequenas inclusões de outros minerais e não na estrutura da esfalerite 

(DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992). A presença de Cu pode dever-se à presença de 

 - 109 -



Capítulo 4 – JAZIGOS MINERAIS: GEOLOGIA, MINERALOGIA E GEOQUÍMICA DOS MINERAIS 

inclusões disseminadas de calcopirite, distribuídas casualmente ou cristalograficamente 

orientadas (CRAIG & VAUGHAN, 1981). Este aspecto pode exercer uma influência significativa no 

processo de alteração da esfalerite, cuja susceptibilidade parece aumentar em presença desta 

textura, constituindo um fenómeno conhecido por “chalcopyrite disease” (KWONG, 1993, citado por 

VALENTE, 1996). 

Também algum do Fe referido pode estar presente sob a forma de pirrotite. Assim como o 

Sb, o Bi e o Pb que, quando referidos, estão provavelmente presentes na galena (DEER et al., 

1981). 

A galena é o principal minério de Pb, ocorrendo a maior parte das vezes associada com a 

esfalerite. Pode ocorrer em depósitos de temperatura baixa, intermédia ou elevada. Assim, a 

galena pode ser encontrada em filões hidrotermais, depósitos de substituição em pegmatitos, 

rochas calcossilicatadas e calcários, em depósitos de metamorfismo de contacto e como 

disseminações em rochas sedimentares (DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

Na galena (Pb, 86,6 %; S, 13,4 %), embora a substituição do chumbo por outros elementos 

não seja muito intensa, podem ocorrer pequenas quantidades de: As, Bi, Ag, Tl, Zn, Cd, Fe, Mn e 

Cu. Estes elementos, em muitos casos, podem não estar na estrutura da galena mas antes em 

minerais que formam impurezas (acantite, esfalerite, calcopirite, etc.). Também o S pode ser 

substituído pelo Se, sendo conhecida uma série completa entre a galena e a claustalite (PbS-

PbSe) (DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

A calcopirite é o mineral de Cu mais comum e uma das fontes mais importantes deste 

metal. As ocorrências economicamente mais importantes são os filões hidrotermais e os depósitos 

de substituição. Aparece também como um constituinte primário das rochas ígneas, em 

pegmatitos; em depósitos metamórficos de contacto e disseminados em rochas xistosas. É 

também um mineral frequente nas zonas de enriquecimento secundário de muitos jazigos 

minerais (DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

Além do Cu (34,6 %), do Fe (30,4 %) e do S (35,0 %) tem sido referida, na calcopirite, a 

presença de quantidades menores e vestigiais de muitos elementos, como Al, Au, Pt, Pb, Co, Ni, 

Mn, Sn e Zn, a substituir o Cu ou o Fe e, As ou Se, a substituir o S. No entanto, em muitas 

amostras, estes elementos podem estar presentes sob a forma de impurezas (arsenopirite, 

estanite, esfalerite, esperrilite, etc.). Também os frequentes intercrescimentos com outros 

sulfuretos de Cu e Fe devem contribuir para as proporções atómicas, divergentes da fórmula ideal, 

dadas por muitas análises químicas (DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992). 

A arsenopirite é o mineral de As mais comum, ocorrendo frequentemente associado a 

outros sulfuretos, nomeadamente a pirite, esfalerite, galena, calcopirite e pirrotite, e a minerais de 

estanho e tungsténio, em filões hidrotermais de alta temperatura. O conteúdo de As e S pode 

variar de FeAs0,9S1 até FeAs1,1S0,9 e o Fe pode ser substituído por Co, podendo existir uma série 

de soluções sólidas entre a arsenopirite e o glaucodoto [(Co,Fe)AsS]. A sua estrutura deriva da 
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estrutura da marcassite, na qual metade do S é substituído por As (HURLBUT & KLEIN, 1992). 

Ocorre geralmente em cristais bem desenvolvidos, prismáticos, e em agregados maciços ou 

granulares e por vezes em forma de estrela (HURLBUT & KLEIN, 1992; DUD´A et al., 1994). 

A pirrotite está geralmente associada a rochas ígneas básicas, mas encontra-se também 

em pegmatitos, em jazigos metamórficos de contacto, em filões hidrotermais de alta temperatura e 

em sedimentos. Embora se possa encontrar isolada, a pirrotite ocorre frequentemente associada 

com outros sulfuretos, nomeadamente a pirite, marcassite, calcopirite, pentlandite e esfalerite. Na 

pirrotite o S apresenta-se com empacotamento hexagonal compacto e o Fe em coordenação 6 

com o S. Se cada posição octaédrica fosse ocupada pelo ião ferroso, a pirrotite teria a fórmula 

FeS. No entanto, verifica-se uma variação, em determinada percentagem, das posições 

octaédricas, fazendo com que a sua composição varie desde Fe6S7 até Fe11S12 (KLEIN & HURLBUT, 

1998), pelo que se indica por vezes pela fórmula Fe1-xS (com x a variar entre 0 e 0,2, segundo 

HURLBUT E KLEIN, 1992; ou entre 0 e 0,125, segundo DEER et al., 1981). Assim, o comportamento 

não estequiométrico da pirrotite implica a possibilidade de ocorrência de diversas fases 

composicionais e, consequentemente, de diferentes propriedades físicas e químicas, assim como 

de diferentes alterabilidades (CRAIG & VAUGHAN, 1981; KWONG & LAWRENCE, 1994, citados por 

VALENTE, 1996). 

Na pirrotite, o Fe pode ser substituído por pequenas quantidades de Ni, Co, Mn e Cu, sendo 

provável que em muitas amostras estes elementos estejam presentes sob a forma de pequenas 

inclusões (pentlandite, calcopirite, etc.). Ocorre geralmente em agregados maciços ou granulares, 

mas também com hábitos tabular, segundo {001}, e piramidal e por vezes em forma de roseta 

(DEER et al., 1981; HURLBUT & KLEIN, 1992; DUD´A et al., 1994). 

A incorporação e o transporte de elementos menores pelos sulfuretos são aspectos 

particularmente importantes, nomeadamente para a compreensão da formação de séries de 

produtos durante certas reacções de lixiviação dos minerais. Neste contexto, FIGUEIREDO e BASTO 

(1986), FIGUEIREDO et al. (1986), FIGUEIREDO e BASTO (1988 citados por CUNHA, 1990), e 

FIGUEIREDO et al. (1988) salientam, nas propriedades geoquímicas dos sulfuretos e sulfossais 

salinos, a definição de três domínios de estabilidade de compostos químicos com tipos estruturais 

tetraédricos e octaédricos (domínios morfotrópicos). São eles: 

 

1) domínio morfotrópico do tipo estrutural da pirite e afins (a amarelo na figura 4.1), 

correspondente, em geral, à metade mais rica em electrões d das três séries de metais 

de transição; 

2) domínio morfotrópico do tipo estrutural da esfalerite/calcopirite (a vermelho na figura 4.1), 

englobando os metais relativamente mais leves da outra metade das séries de metais de 

transição; 
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3) domínio morfotrópico do tipo estrutural da galena/sulfossais (a azul na figura 4.1), 

abrangendo, genericamente, os metais mais pesados da metade considerada no 

domínio anterior. 

 

Destacam-se ainda na mesma figura, a verde, os elementos de carácter aniónico das 

colunas 15 e 16, com predomínio dos calcogénios S, Se e Te (por ordem decrescente de 

frequência nas posições de empacotamento aniónico). 

 

 
Figura 4.1- Representação parcial da tabela periódica, com indicação dos domínios morfotrópicos dos tipos 
estruturais da pirite, esfalerite/calcopirite e galena/sulfossais (segundo FIGUEIREDO & BASTO, 1988, citados por 
CUNHA, 1990). 

 
Assim, da representação parcial da tabela periódica, constante na figura 4.1, ressalta que a 

Ag e o Cu pertencem simultaneamente aos três domínios químico-estruturais e que o Hg, o In1 e o 

Sn formam um conjunto que pode pertencer quer ao domínio morfotrópico da galena/sulfossais, 

quer ao domínio da esfalerite/calcopirite. 

O conhecimento da incorporação dos elementos químicos em outros minerais, além dos 

sulfuretos e sulfossais, é igualmente importante. Assim, para os elementos químicos alvo deste 

estudo, apresenta-se, seguidamente, alguns aspectos relevantes na sua distribuição geoquímica, 

nomeadamente as principais espécies de minerais de que são constituintes. 

                                                      
1 A inclusão do In no domínio morfotrópico da galena/sulfossais foi efectuada com carácter previsional, fundamentando-se 
na semelhança estrutural existente entre os sulfuretos de In preparados sinteticamente e os minerais octaédricos naturais 
de Pb/Bi-S/Se/Te (FIGUEIREDO & BASTO, 1988, citados por CUNHA, 1990). 



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

O Fe é um dos constituintes maiores da litosfera, sendo concentrado principalmente nas 

séries máficas de rochas magmáticas. Na crosta, é o quarto elemento mais comum, depois do O, 

do Si e do Al. Nas rochas está presente, na maioria dos casos, como silicatos, óxidos, sulfuretos e 

carbonatos. Nos minerais, o Fe3+ é substituído por Al, Ti, Cr e V, e o Fe2+ por Ni, Co, Mg e Mn 

(KOLJONEN, 1992). 

O Fe é o constituinte principal dos silicatos ferromagnesianos, tais como olivinas, piroxenas, 

anfíbolas e biotite. Também é abundante numa ampla gama de sulfuretos e óxidos. Durante os 

processos magmáticos, concentra-se nos produtos intermédios do fraccionamento e é geralmente 

enriquecido nas rochas básicas em relação aos litótipos ácidos, intermédios e ultrabásicos 

(BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

A principal fonte de obtenção de Fe é a hematite, além de outros minerais como: magnetite, 

siderite, limonite (mistura de óxidos hidratados de Fe), magnomagnetite (óxido de Fe e Mg), pirite, 

goethite, chamoisite (silicato básico de Mg e Fe) e turingite (silicato de Al e Fe) (BRANCO, 1982). 

O Mn ocorre num vasto conjunto de óxidos, óxidos hidratados e carbonatos, sendo o 

principal mineral a pirolusite (MnO2). Na litosfera, o Mn ocorre em média em concentrações 

elevadas, de cerca de 1000 mg/kg, em virtude de possuir um raio iónico semelhante ao do Mg e 

ao do Ca podendo substituir ambos na estrutura dos silicatos. O Mn também pode substituir o Fe 

ferroso na magnetite (SMITH & PATERSON, 1995). 

Durante os processos magmáticos, o Mn ocorre no estado iónico bivalente, substituindo 

facilmente o Fe2+ e o Mg2+ (URE & BERROW, 1982, citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Mn é partilhado entre os silicatos ferromagnesianos e óxidos de Fe-Ti, tornando-se enriquecido 

em rochas básicas (cerca de 1300 mg/kg) e ultrabásicas (1000 mg/kg) relativamente às ácidas 

(cerca de 350 mg/kg). Existe uma correlação forte entre o Mn2+ e o Fe2+ na maioria das rochas 

ígneas, com razões Fe/Mn geralmente situando-se na faixa 0,015-0,02 (BRITISH GEOLOGICAL 

SURVEY, 1991). 

O Mn é imóvel durante os processos de metamorfismo regional e de contacto, de acordo 

com WEDEPOHL (1978) e NICOLLET e ADRIAMBOLOLONA (1980) citados por BRITISH GEOLOGICAL 

SURVEY (1991), mas pode ser completamente redistribuído no retrometamorfismo da fácies 

granulítica para anfibolítica, segundo TOBSCHALL (1971) e BEACH e TARNEY (1978) igualmente 

citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY (1991). A remobilização do Mn pode também ocorrer 

como resultado de actividade hidrotermal ou metassomatismo regional (SÉNIOR & LEAKE, 1978, 

citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Mn raramente é encontrado no estado nativo, ocorrendo em mais de 125 espécies 

minerais, sendo extraído de aproximadamente seis destas, como por exemplo: pirolusite, 

psilomelano, manganite [MnO(OH)], hausmanite (Mn3O4), braunite (silicato de Mn) e rodocrosite 

(MnCO3) (BRANCO, 1982). 

O Cu apresenta grande afinidade pelo S e, assim, forma uma grande quantidade de 

minerais sulfuretados, sozinho ou em combinação com outros metais (WINTER, 2007). No estado 
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de oxidação II o Cu é isomórfico com o Zn, o Mg e o Fe, ocorrendo em minerais como a cuprite 

(Cu2O), malaquite [Cu2(CO3)(OH)2], azurite [Cu3(CO3)2(OH)2], calcopirite (CuFeS2) e bornite 

(Cu5FeS4). De todas estas ocorrências é na calcopirite que o Cu ocorre em maior quantidade. 

Secundariamente, o Cu pode ser obtido de minerais como calcocite (Cu2S), covellite (CuS), 

tetraedrite (Cu3SbS3), pseudomalaquite [Cu3PO4(OH)3], crisocola (CuSiO3nH2O), enargite 

(Cu3AsS4), bournonite (CuPbSbS3), tennantite (Cu3AsS3), brochantite [Cu4SO4(OH)6], tenorite 

(CuO), calcantite (CuSO4.5H2O) e o próprio cobre nativo (BRANCO, 1982). 

Durante os processos magmáticos, o ião Cu2+, com valência baixa, é principalmente 

concentrado nos diferenciados primários, sendo partilhado pelos sulfuretos e óxidos de acordo 

com as fugacidades do O e do S. Os teores médios de Cu em minerais, apresentados por URE e 

BERROW (1982, citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991), são 115 mg/kg para as olivinas, 

120 mg/kg para as piroxenas, 78 mg/kg para as anfíbolas, 86 mg/kg para as biotites e 62 mg/kg 

para as plagioclases. A calcopirite é um mineral acessório comum e o principal portador de Cu em 

rochas ígneas básicas. Os basaltos e gabros (40 a 60 mg/kg) e as rochas ultrabásicas (40 mg/kg) 

contêm sempre mais Cu que as rochas intermédias (cerca de 20 mg/kg) e as graníticas (cerca de 

12 mg/kg) (WEDEPOHL, 1978, citado por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

Durante os processos magmáticos, o Zn comporta-se como a maioria dos outros metais de 

transição, mostrando compatibilidade com as primeiras etapas do fraccionamento. Desta forma 

torna-se enriquecido nas rochas básicas (média de 100 mg/kg Zn) em relação às ácidas (média 

de 50 mg/kg Zn) (WEDEPOHL, 1978, citado por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). É claramente 

fraccionado entre óxidos e silicatos na substituição por Fe2+ e Mg2+, já que ambos têm raios 

iónicos similares ao do Zn2+ (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

Nas rochas básicas, o principal portador de Zn é a magnetite, enquanto que a biotite é o 

mais importante nos granitos (URE & BERROW, 1982, citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 

1991). Quando os dois minerais coexistem, a biotite geralmente contém mais Zn que o normal. O 

enriquecimento em Zn das espinelas cromíferas tem sido proposto como explicação da 

abundância do Zn em corpos ultrabásicos diferenciados (CÁRTER, 1970, citado por BRITISH 

GEOLOGICAL SURVEY, 1991). A esfalerite (ZnS) é um mineral acessório das rochas ígneas e um 

constituinte comum de mineralizações hidrotermais, o que reflecte a natureza calcófila do Zn 

(BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Zn é obtido principalmente da esfalerite (ZnS), smithsonite (ZnCO3), hemimorfite 

[Zn4Si2O7(OH)2.H2O] e franklinite (espinela de Zn e Fe – ZnFe2O4), além da hopeíte 

[Zn3(PO4)2.4H2O] e willemite (Zn2SiO4) (BRANCO, 1982). 

O Pb tem grandes propriedades calcófilas e, por isso, a sua forma primária, no estado 

natural, é a galena (PbS). O ião Pb2+ tem raio iónico intermédio entre o K+ e o Ca2+ e, 

consequentemente, ocorre por substituição nos feldspatos potássicos, micas e, em menor 

quantidade, nas plagioclases e apatites. Por este motivo, as rochas ígneas ácidas são mais 

enriquecidas em Pb que as básicas (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 
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O Pb é móvel nos estágios finais dos processos magmáticos (MACDONALD et al., 1973, 

citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). Pode dispersar-se durante o metamorfismo de 

baixo grau (GEBAUER & GRUNENFELDER, 1977, citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991), 

tendo sido esta perda também relatada nos granulitos (SIGHINOLFI & GORGONI, 1978, citados por 

BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Pb pode ser obtido principalmente a partir da galena e, secundariamente, de cerussite 

(PbCO3), anglesite (PbSO4), boulangerite (Pb4Sb4S11), bournite (CuPbSbS3), piromorfite 

[Pb5(PO4)3Cl], jamesonite (Pb4FeSb6S14) e wulffenite (PbMoO4) (BRANCO, 1982). 

O ião Cr3+ é partilhado por espinelas e piroxenas durante os primeiros estádios de 

fraccionamento mineral, sendo enriquecido em rochas ultrabásicas (1000 – 3000 mg/kg Cr) 

juntamente com Mg e Ni (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). Pode ainda substituir o Fe, o Ti, o Al 

e o Mg em retículos minerais, ocorrendo junto a esses elementos tanto nos silicatos como nos 

óxidos. O Cr é removido das fusões silicatadas formando óxidos e silicatos nos primeiros estádios 

de diferenciação magmática (KOLJONEN, 1992). 

Nas rochas, a presença do Cr relaciona-se com os minerais máficos. O mais importante 

mineral de Cr é a cromite, sendo também o mais importante minério. A abundância média é de 70 

mg/kg nas rochas da crosta, 2300 mg/kg nas ultramáficas, 250 mg/kg nos gabros e 10 mg/kg nos 

granitos (KOLJONEN, 1992). 

O Co encontra-se acessoriamente em vários minerais de Fe, não sendo comuns minerais 

principais de Co (formados principalmente com As, S e Se). 

Durante os processos magmáticos iniciais, o Co2+ substitui o Fe2+ e o Mg2+, que são 

similares em carga e raio iónico. Deste modo o Co é mais enriquecido nas rochas básicas que nas 

ácidas (WEDEPOHL, 1978, citado por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Co desempenha as suas propriedades calcófilas e é partilhado entre as fases sulfureto 

(linneíte) e sulfoarseneto (cobaltite). Pode também estar associado aos sulfuretos de Fe como 

pirite (FeS2) e pirrotite (Fe1-xS) e com óxidos acessórios, tais como a magnetite (Fe3O4) (URE & 

BERROW, 1982, citados por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). O Co é considerado imóvel 

durante os processos metamórficos (NICOLLET & ADRIAMBOLONA, 1980, citados por BRITISH 

GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Co pode ser obtido de diversos minerais, entre eles siegenite [(Co,Ni)3S4], esfalerite, 

gersdorfite (NiAsS), heterogenite (óxido básico de Co), linneíte [(Co,NI)3S4 – da série linneíte – 

polidimite], cobaltite (CoAsS), esmaltite (CoNiAs3-x), cobalto-pirite (variedade de pirite com Co), 

pentlandite [(Fe,Ni)9S8], glaucodoto [(Co,Fe)AsS], carrolite (Co2CuS4), eritrite [Co3(AsO4)2.8H2O] e 

saflorite (CoAs2) (BRANCO, 1982). 

O Ni é, geoquimicamente, um elemento siderófilo, pelo que forma liga metálica com o Fe 

sempre que ocorra uma fase. Também a grande afinidade do Ni com o S favorece o aparecimento 

de sulfuretos de Ni, em corpos mineralizados com S. Nas rochas, o Ni ocorre primariamente em 
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sulfuretos e arsenatos e, principalmente, em minerais ferromagnesianos, substituindo o Fe. O Ni 

aparece também associado aos carbonatos, fosfatos e silicatos (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 

1994; MCGRATH, 1995; YARON et al., 1996). 

O Ni mostra mobilidade muito limitada durante actividades hidrotermais de baixa 

temperatura, metamorfismos de baixo ou alto grau (EADE & FAHRIG, 1973, citados por BRITISH 

GEOLOGICAL SURVEY, 1991) ou retrometamorfismo (BEACH & TARNEY, 1978, citados por BRITISH 

GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O ião Ni2+ tem tamanho intermédio entre o Mg2+ e o Fe2+, e, por isso, substitui-os durante o 

fraccionamento magmático, sendo partilhado entre minerais ferromagnesianos, tais como olivinas 

(3000 mg/kg Ni), ortopiroxenas e espinelas (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). Por este motivo, 

é fortemente enriquecido nas rochas ultrabásicas (1400 a 2000 mg/kg Ni) comparativamente às 

ácidas (5 a 15 mg/kg Ni em granitos) (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). A abundância do Ni nas 

rochas está, geralmente, relacionada com o Mg, o Cr e o Co, mas, em rochas sulfuretadas, ocorre 

associado, na maioria das vezes, com o Cu (WEDEPOHL, 1978, citado por BRITISH GEOLOGICAL 

SURVEY, 1991). 

O Ni é obtido de minerais como pentlandite [(Fe,Ni)9S8], polidimite (Ni3S4), heazlewoodite 

(Ni3S2), nicolite (NiAs), cloantite [(Ni,Co)As3], gersdorfite (NiAsS), bravoíte [(Ni,Fe)S2], millerite 

(NiS), rammelsberguite (NiAs2), revdanskite [(Ni,Mg)6Si4O10(OH)8], nontronite 

[(Fe,Al)2Si4O10(OH)2nH2O], pirrotite e garnierite [Ni4Si4O10(OH)4.4H2O)] (BRANCO, 1982). 

O Mo comparta-se como um elemento incompatível durante o fraccionamento magmático, 

incorporando-se em silicatos maiores formadores de rochas (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991), 

e enriquecendo-se nos estágios tardios, em granitos, pegmatitos e soluções hidrotermais 

(KOLJONEN, 1992). 

O Mo pode substituir os catiões Ti4+ e Fe3+ em fases de minerais acessórios, como esfena e 

titanomagnetite, sendo mais facilmente fraccionado em minerais de W. Como é fortemente 

calcófilo, aparece frequentemente como molibdenite (MoS2) em pegmatitos e em depósitos de Cu-

Mo. Também é incorporado em minerais sulfuretados, como pirite, galena e esfalerite, 

particularmente durante os processos metamórficos (URE & BERROW, 1982 citado por BRITISH 

GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

A abundância média de Mo em rochas ígneas ácidas é de 1,5 mg/kg, dos quais 80% podem 

estar associados a elementos vestigiais, em feldspatos e biotites (VINOGRADOV, 1962 citado por 

BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). Um valor médio de 1 mg/kg de Mo é reportado em rochas 

básicas (KRAUSKOPF, 1967 citado por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Cd é um elemento essencialmente calcófilo e, assim, ocorre em muitos minerais 

sulfuretados. Os minerais de Cd são raros, pelo que este elemento ocorre associado a minérios 

de Zn, como a esfalerite (ZnS), sendo que o mineral greenockite (CdS) é um dos poucos minerais 

conhecidos por conter Cd (WINTER, 2007). Os teores de Cd nas esfalerites mostram uma 
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correlação directa com os teores de Zn. De facto, o Cd apresenta muitas semelhanças com o Zn. 

Outra fonte de Cd pode ser o mineral otavite (CdCO3) (BRANCO, 1982). 

Durante os processos de cristalização magmática, o Cd concentra-se nas fases residuais e 

hidrotermais de baixa temperatura (RANKAMA & SAHAMA, 1954). Os teores médios de Cd nos 

granitos variam de 0,12 a 0,2 mg/kg e nas rochas básicas de 0,02 a 0,2 mg/kg (RANKAMA & 

SAHAMA, 1954). 

O Bi é encontrado na Natureza principalmente como bismite (Bi2O3), bismutinite (Bi2S3), 

bisbutite (BiO2CO3), emplectite (CuBiS2) e também no estado nativo. O Bi elementar ocorre como 

cristais metálicos associados com minérios sulfatados de Ni, Co, Ag, Sn e U (WINTER, 2007). 

Durante os processos magmáticos o Bi pode substituir o Pb2+, Y3+ e terras raras leves 

trivalentes, pois apresentam similaridades de carga e/ou raio com o Bi (BRITISH GEOLOGICAL 

SURVEY, 1991). Existem também evidências da substituição por Ca2+ em apatites (GOLDSCHMIDT, 

1954 citado por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). Da mesma forma que o Pb, o Bi não entra 

livremente nas estruturas dos silicatos, sendo também considerado incompatível, acumulando-se, 

portanto, em granitos evoluídos e em pegmatitos (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

O Sn tende a formar poucos minerais independentes, ocorrendo como dióxido de Sn 

naturalmente em três formas polimórficas de rútilo, das quais a cassiterite é o mineral mais 

frequente (GAINES et al., 1997; COTTON et al., 1999). 

Durante os processos magmáticos, o Sn4+ pode substituir o Ti4+ e o Fe3+ em minerais 

acessórios como esfena (CaTiSiO5), ilmenite, rútilo (TiO2) e magnetite. Este ião de alta carga é 

fortemente concentrado em complexos do tipo (SnO4)4- em magmas residuais, tornando-se 

enriquecido mais em rochas ácidas (cerca de 3,5 mg/kg) do que em rochas básicas (cerca de 1 

mg/kg) (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

Além da cassiterite, outros minerais são usados como fontes de obtenção de Sn: franckeíte 

(Pb5Sn3Sb2S14), cilindrite (Pb3Sn4Sb2S14), hidrocassiterite (H2SnO3), herzenberguite (SnS) e 

estanite (Cu5FeSnS4) (BRANCO, 1982). 

Nas rochas, o W está presente principalmente como tungstatos de Fe, Mn e Ca e, destes, a 

volframite [série mineral (Fe,Mn)WO4] e a scheelite (CaWO4
4) são os minérios de W mais comuns 

e mais importantes. Forma com a sílica vários compostos raros, mas o seu teor nos silicatos é 

baixo. As variações no conteúdo entre os diferentes tipos de rocha são pequenas. Durante a 

diferenciação magmática, o W é geralmente enriquecido na crusta superior e nos diferenciados 

tardios (KOLJONEN, 1992). Os minérios de W estão associados, principalmente, a granitos, 

pegmatitos, alterações hidrotermais e a depósitos de «skarns» encontrados nos contactos entre 

rochas ígneas plutónicas e sedimentares calcárias. Os minérios de Mo e Sn frequentemente 

contêm W (KOLJONEN, 1992). A abundância média de W é de 1,3 mg/kg na crusta terrestre, de 0,6 

mg/kg nos gabros, de 1,5 mg/kg nos granitos e de 1,8 mg/kg nos xistos (KOLJONEN, 1992). 
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A Ag não mostra uma afinidade consistente com magmas ácidos ou básicos, tanto que a 

substituição de Na+ por Ag+ pode promover o enriquecimento do metal em rochas alcalinas 

(BOYLE, 1968, citado por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). Devido às propriedades calcófilas 

muito fortes, a Ag ocorre normalmente em minérios sulfuretados, frequentemente associada a 

outros elementos calcófilos, como Pb, Co, Ni, Sb e As. 

A Ag tem como fonte de obtenção principal a própria prata nativa, além de minerais como 

stromeyerite (Cu2S.Ag2S), pirargirite (Ag3SbS3), tetraedrite, proustite (Ag3AsS3), argentite (Ag2S), 

perarcite, tennantite, stephanite (Ag5SbS4), acantite (Ag2S), silvanite, polibasite [(Ag,Cu)16Sb2S11], 

cerargirite ou clorargirite (AgCl), galena e através da metalurgia do Au, Zn, Ni e Cu (BRANCO, 

1982). 

O As tem grande afinidade para formar ou para ocorrer em vários minerais, encontrando-se 

na Natureza tanto como elemento nativo como na forma de compostos, sendo esta última a mais 

abundante. Dos mais de 200 minerais que contêm As aproximadamente 60% são arsenatos 

(BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). O As faz substituições isomórficas na pirite, galena, esfalerite 

e outros sulfuretos e ainda em apatite. O As encontra-se associado a vários tipos de 

mineralizações, tais como Au, Ag, Cu, Pb e Zn, sendo muito importante como indicador em 

trabalhos de prospecção mineral destas mineralizações. 

O As é um elemento extremamente calcófilo e, portanto, forma sulfuretos e sulfoarsenetos, 

principalmente arsenopirite (FeAsS). É incorporado em quantidades limitadas em minerais 

primários formadores de rochas, através da substituição de Fe3+ ou Al3+ pelo As3+ em minerais 

silicatados. A substituição do P5+ pelo As5+ pode também dar origem a concentrações de As em 

minerais fosfatados, tais como a apatite (TREMEARNE & JACOB, 1941, citado por BRITISH 

GEOLOGICAL SURVEY, 1991). O principal mineral de As é a arsenopirite, além de loellinguite 

(FeAs2), tennantite (sulfuarseneto de Cu e Fe), realgar (AsS), ouro-pigmento (As2S3) (BRANCO, 

1982). 

A mobilidade do As no ambiente primário está associada a fases finais de recristalização 

em veios ou fracturas. As associações geoquímicas do As são com a calcopirite; com o ouro em 

fracturas hidrotermais; com a prata em fracturas; com o Cu, Ni, Co, Fe e Ag em jazigos de 

sulfuretos maciços de Cu e Ni; em alguns depósitos de U; em depósitos sedimentares de Cu, com 

Cu, V, U e Ag; em rochas ricas em fosfatos (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). O As apresenta-

se distribuído de forma uniforme na maioria das rochas, com concentrações variando de 0,5 a 2,5 

mg/kg. Apenas em sedimentos argilosos se podem encontrar teores tão altos quanto 13 mg/kg. 

O U é um elemento radioactivo do grupo dos Actinídeos, que ocorre na Natureza sob três 

isótopos semi-estáveis, cada um com propriedades radioactivas particulares: 234U, 235U e 238U 

(RANKAMA & SAHAMA, 1954). Nos magmas, este elemento de carga elevada (U4+) e raio 0,89 A, 

apresenta um comportamento incompatível, concentrando-se nos últimos estágios de 

diferenciação magmática, comummente em minerais acessórios como zircão e allanite (BRITISH 

GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 
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O U encontra-se sob a forma de óxido ou de vários sais, dispersos em grande número de 

rochas e sedimentos. Ocorre em minerais como pechesfalerite (UO2 amorfo), uraninite (UO2), 

torbernite [Cu(UO2)2(PO4)2.10H2O], zeunerite [Cu(UO2)2(AsO4)2.14H2O], metatorbernite 

[Cu(UO2)2(PO4)2.8H2O], autunite [Ca(UO2)2(PO4)2.11H2O], davidite (óxido de Fe, Ti e U), betafite 

(tântalo-niobato de Ca, Na e U do grupo do pirocloro), kasolite [Pb(UO2)SiO4.H2O], tyuyamunite 

[Ca(UO2)2(VO4)2.6H2O], carnotite, coffinite [U(SiO4)1-x(OH)4x], euxenite, pirocloro e samarskite 

(BRANCO, 1982). 

Devido ao carácter incompatível do U, os granitos são mais ricos neste elemento, 

comparativamente às rochas básicas. KOLJONEN (1992) refere que a abundância média de U na 

crusta terrestre é de 2,8 mg/kg, sendo nos gabros de 0,5 mg/kg e nos granitos de 4 mg/kg. Em 

rochas sedimentares siliciosas não mineralizadas, os níveis médios de U são geralmente mais 

baixos (quartzitos com 0,5 a 1,5 mg/kg; grauvaques com 2 mg/kg; e arcoses com 1,5 mg/kg) do 

que nos sedimentos argilosos (3 – 4 mg/kg) (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

 

Tabela 4.2- Abundância natural de elementos químicos (μg/kg ) em alguns reservatórios, segundo WINTER 
(2007). 
 

Elemento Universo Sol Meteoritos 
carbonosos 

Rochas da 
crusta Água do mar Seres 

Humanos 
Fe 1100000 1000000 220000000 63000000 3 60000 
Mn 8000 10000 2800000 1100000 2 200 
Cu 60 700 110000 68000 3 1000 
Zn 300 2000 180000 79000 5 33000 
Pb 10 10 1400 10000 0,03 1700 
Cr 15000 20000 3100000 140000 0,6 30 
Co 3000 4000 600000 30000 0,08 20 
Ni 60000 80000 13000000 90000 2 100 
Mo 5 9 1200 1100 10 100 
Cd 2 6 450 150 0,05 700 
Bi 0,7 10 70 25 0,02 – 
Sn 4 9 1200 2200 0,01 200 
W 0,5 4 120 1100 0,12 – 
Ag 0,6 1 140 80 0,1 – 
As 8 – 1800 2100 2,3 50 
U 0,2 1 10 1800 3,3 1 

 
 

4.3- ASPECTOS HISTÓRICOS DAS EXPLORAÇÕES MINEIRAS E 
PROCESSAMENTO DE MINÉRIOS 

 
A caracterização das áreas mineiras em estudo, sob o ponto de vista histórico e das vias 

tecnológicas utilizadas nos tratamentos dos minérios, está fortemente condicionada pela 

informação dedicada existente. 

Relativamente à mina de Ervedosa, conhecem-se algumas publicações e relatórios que 

apresentam alguns dados sobre o seu percurso histórico, mas desconhece-se informação escrita 

sobre o processamento do minério. A mina de Adoria pauta-se pela quase inexistência de 

documentos ou relatos que indiquem e descrevam a procura e processamento de minério nesta 
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zona ao longo dos tempos. Quanto à mina de Tarouca, os relatos sobre aspectos históricos são 

escassos, havendo alguma informação dedicada às vias tecnológicas utilizadas no tratamento do 

minério. Contrariamente, para as minas de Regoufe e Rio de Frades, conhecem-se alguns textos 

que exploram o contexto histórico e impacto social, mas são poucas as referências às técnicas de 

processamento dos minérios. Assim, a consulta destas publicações e de alguns relatórios 

internos, arquivados na Direcção Regional da Economia do Norte, do Ministério da Economia e da 

Inovação (antiga Circunscrição Mineira do Norte), assim como a realização de 

entrevistas/conversas a antigos operários das minas permitiu obter um conjunto de dados, que a 

seguir se expõem. 

 
 

4.3.1- MINA DE ERVEDOSA 
 
As primeiras referências modernas ao jazigo estanífero de Ervedosa, de acordo com os 

Registos de Movimentos de Minas existentes no Arquivo da Câmara Municipal de Vinhais (NOVAIS, 

2006), remontam a 1857, altura em que é registada a sua descoberta. Após uma longa série de 

novos registos, em 1908 é demarcada e atribuída a primeira concessão (Mina do Alto do Pereiro), 

segundo informação constante nos arquivos da Direcção Regional da Economia do Norte, à 

empresa belga Société des Mines d’Étain d’Ervedosa, que em 1912 vê também atribuídas as 

concessões da Mina do Alto do Vale da Veiga e da Mina da Borralheira. 

Esta última, foi efectivamente explorada para estanho e arsénio, desde logo com alguns 

trabalhos subterrâneos, essencialmente preparatórios e de pesquisa e prospecção, tendo também 

sido construída uma lavaria, na margem direita do rio Tuela (PATRÍCIO, 2000). Porém, em 1917, 

aquela empresa abandona os trabalhos mineiros, que logo foram retomados, em 1920, mas agora 

a cargo da empresa inglesa Ervedosa Tin Mines, L.T.D. (PATRÍCIO, 2000). Sob esta administração 

é construída uma nova lavaria, na margem esquerda do rio Tuela, como complemento da já 

existente. No entanto, poucos anos depois, em 1927, a empresa concessionária encerra a 

exploração (PATRÍCIO, 2000). 

Entretanto, a empresa é adquirida por alguns dos seus antigos funcionários que reiniciam a 

exploração, logo em 1928 (PATRÍCIO, 2000) e a mantêm em lavra mais ou menos regular. Em 1938 

as concessões passam a constituir o designado Couto Mineiro de Ervedosa, sendo já um dos 

maiores produtores de concentrados de cassiterite (CARNEIRO, 1959). 

Entre 1939 e 1965, a mina trabalhou em lavra contínua tendo sido retiradas da mina de 

Ervedosa, também chamada mina do Tuela, cerca de 6000 toneladas de estanho e idêntica 

quantidade de óxido de arsénio (As2O3). De acordo com os relatórios existentes, verificou-se um 

empobrecimento da mineralização desde 1959. Entre 1958 e 1969 a exploração fez-se 

dominantemente a céu aberto e, simultaneamente, nos aluviões do rio Tuela, onde os teores de 

cassiterite podiam atingir cerca de 4 kg por tonelada (CASMINEX, 1982). As minas encerraram a 

actividade em 1969. Na figura 4.2 apresentam-se fotografias que ilustram alguns aspectos do 

complexo mineiro e da zona envolvente, na actualidade. 
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Figura 4.2- Ervedosa: (a) vista panorâmica, com a corta ao fundo e a lavaria nova à direita; (b) e (c) aspectos 
da corta; (d) boca de mina; (e) ruínas da lavaria nova; (f) aspecto das escombreiras; (g) vista panorâmica, 
com o bairro mineiro à esquerda, a lavaria velha em baixo e a chaminé do forno de ustulação ao fundo; (h) e 
(i) aspectos do bairro mineiro. 
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A exploração do jazigo processou-se ao longo de um filão principal (“Balbiani”), de grande 

espessura, com direcção predominante N40ºW e inclinação de 70-80ºNE a sub-vertical, mas 

pouco mineralizado. Porém, dele parte uma rede de outros filões e filonetes com forma irregular e 

espessura decimétrica (jazigo de tipo «stockwork»), ricamente mineralizados, que constituíram o 

principal suporte da exploração mineira. 

Os trabalhos subterrâneos levaram à existência de uma importante rede de poços e 

galerias, que partiam do filão principal, mas que actualmente se encontram inacessíveis. 

 

 

4.3.1.1- PROCESSAMENTO DE MINÉRIOS 
 

O material dos desmontes subterrâneos era transportado através de galerias inclinadas e 

poços até à galeria principal, sendo depois transportado em vagonetas para o exterior e 

encaminhado para um silo de graúdos na lavaria nova, na margem esquerda do rio Tuela. 

Uma vez na lavaria, o minério em bruto era submetido a trituração, num moinho de bolas 

com capacidade para 360 toneladas/dia, fragmentando todo o produto a cerca de 3 mm. Este lote 

de finos seguia para uma secção de concentração em mesas. 

A secção de mesas oscilantes recebia o produto fragmentado, concentrando-o em dois 

estágios. Utilizavam-se dez mesas de concentração primária, cujos mistos de cassiterite e 

arsenopirite eram granulados a 2 mm e alimentavam outras quatro mesas, onde se obtinham os 

concentrados hidrogravíticos a enviar ao apuramento. Os rejeitados eram “diluídos” no rio Tuela. 

O apuramento era feito na lavaria velha, na margem direita do Rio Tuela, pelo que os 

concentrados eram transportados por cabo aéreo. Este tratamento final era efectuado por várias 

técnicas, em sequência: ustulação, lavagem e flutuação em mesas e flutuação por espumas, 

separação electromagnética de alta intensidade de campo e, sempre que os concentrados 

continham fósforo, lixiviação com ácido clorídrico. 

Numa primeira fase, os concentrados eram colocados num forno de ustulação, construído 

em granito, que funcionava a lenha. Devido à passagem de uma corrente de ar, num ambiente 

muito aquecido, ocorria a reacção entre o enxofre e o arsénio do minério (arsenopirite) e o 

oxigénio do ar, que conduzia à produção de formas oxidadas (SO2, As2O3 e Fe2O3). Os gases da 

combustão eram encaminhados por uma estrutura em forma de espiral, até à chaminé, onde 

ocorria a precipitação do óxido de arsénio, enquanto que o dióxido de enxofre era libertado para a 

atmosfera. No final do processo, o óxido de arsénio era removido da espiral e acondicionado em 

barricas. 

Os concentrados de cassiterite, já sem o arsénio, eram lavados em mesas, seguindo 

depois, os calibres mais grosseiros, para a flutuação em mesas e, os mais finos, para a flutuação 

por espumas, de forma a remover os sulfuretos. Após secagem, os concentrados eram calibrados 
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(divisão em lotes) e enviados à secção de separação electromagnética para remoção de óxidos 

de ferro e apuramento dos concentrados de cassiterite. 

 

 

4.3.2- MINA DE ADORIA 
 

A actividade extractiva, no Couto Mineiro de Adoria, começou no início do século XX (cerca 

de 1906) e manteve-se até cerca 1970, levando à acumulação de um volume considerável de 

escombreiras, junto de linhas de água afluentes do rio Poio. O seu apogeu situou-se durante o 

período correspondente à Segunda Guerra Mundial e chegou a ser um dos mais importantes 

coutos mineiros tungstíferos do distrito de Vila Real. As fotografias que compõem a figura 4.3 

mostram alguns aspectos actuais do complexo mineiro e da zona envolvente. 

A exploração era subterrânea, sendo a extracção do material de desmonte feita por poços 

inclinados e galerias em flanco de encosta. 

 

 

4.3.2.1- PROCESSAMENTO DE MINÉRIOS 

 

A fragmentação efectuava-se em dois estágios, com classificação intermédia, seguida de 

moagem da fracção de calibre superior a 6 mm, em moinho de bolas, sendo o produto reduzido a 

calibres inferiores a 6 mm. Seguia-se a classificação (crivagem) do produto (<6 mm) em duas 

classes granulométricas, 6-2 mm e <2 mm, que seguiam para a pré-concentração em jigas. 

Utilizava-se a concentração hidrogravítica, e a flutuação em mesas, além de separação 

electromagnética de alta intensidade de campo no apuramento final dos concentrados. 

A concentração realizava-se em jigas, para os calibres 6-2 mm, e em mesas oscilantes, 

precedidas de hidroclassificação, para os calibres inferiores a 2 mm. Os concentrados 

hidrogravíticos eram ainda fragmentados a calibres inferiores a 2 mm, antes da flutuação em 

mesas (eliminação de sulfuretos). 

Os sulfuretos flutuados seguiam para circuitos próprios, para recuperação de concentrados 

de Pb e Zn. 

No apuramento final da volframite, os concentrados mistos resultantes das mesas eram 

secos e crivados, sendo cada lote passado em separadores electromagnéticos que permitiam a 

separação de volframite e mistos de cassiterite e scheelite. 
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Figura 4.3- Adoria: (a) vista panorâmica, com o complexo mineiro e escombreiras ao centro; (b) vagoneta e 
armazém ao fundo (c) ruínas da lavaria; (d) armazém e ruínas da lavaria ao fundo; (e) e (f) aspectos das 
escombreiras; (g) aspecto da couraça de sulfuretos na escombreira. 
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4.3.3- MINA DE TAROUCA 
 

Primitivamente exploradas como minas de estanho (1929-40) a partir de filões pegmatíticos 

e greisenosos, só em 1960 foi reconhecida, na sua área, a existência de scheelite em «skarns» 

(CERVEIRA, 1984). A empresa Empis, Campos & C.ª, Lda. inicia então a sua exploração na 

concessão mineira denominada de “Santo Antão”, nome pelo qual também é conhecida esta mina 

e onde se situam as principais instalações. 

Tratava-se de uma mina pequena, com extracções da ordem das 20 toneladas por dia 

(MOREIRA, 1975), recorrendo a uma exploração irregular por poços, de onde, uma vez atingido o 

nível mineralizado, saíam pequenas galerias. Na zona mineralizada era retirado o produto mais 

rico, sendo deixados pilares de minério pobre para suporte (MOREIRA, 1975). As áreas de 

influência destes poços eram relativamente pequenas, uma vez que a organização da mina não 

permitia grandes transportes subterrâneos. Após a exploração das zonas mais ricas era aberto, 

numa outra área, um novo poço por onde se passava a fazer a extracção. 

Este esquema de exploração integrada, conduzida através de vários campos de exploração 

de pequena dimensão unitária, em regime de lavra sucessiva, resultou do condicionalismo 

imposto pelo próprio jazigo, disperso e fragmentado, uma vez que os «skarns» scheelíticos 

formam estruturas lenticulares dispersas e, em geral, de pequena dimensão (REYNAUD, 1982a). 

MOREIRA (1975) refere que a má localização da lavaria criava problemas de vária ordem, 

quer na deposição de estéreis, quer até no próprio tratamento, que utilizava bastante mão-de-

obra, em resultado das más condições topográficas locais e da deficiente montagem das 

máquinas. 

Em 1976 constituiu-se a nova empresa exploradora – Minas de Tarouca, Lda. – e as 

instalações existentes entraram em remodelação e ampliação (CERVEIRA, 1984). Segundo 

REYNAUD (1982a), o minério para tratamento era proveniente da exploração e dos trabalhos de 

pesquisa, reconhecimento e traçagem do jazigo, além do aproveitamento de estéreis da 

escombreira da antiga lavaria. 

As minas de Tarouca chegaram a figurar no grupo dos seis primeiros produtores de 

tungsténio do país (REYNAUD, 1982b). Na figura 4.4 mostram-se alguns aspectos actuais do 

complexo mineiro e área envolvente. 

 

 

4.3.3.1- PROCESSAMENTO DE MINÉRIOS 
 

As operações principais de fragmentação envolviam a britagem do material do desmonte, 

num britador de maxilas alimentado por «scraper» (ensilagem em vala do minério bruto), seguida 

de moagem grosseira, em moinho de bolas com «trommel» acoplado (REYNAUD, 1982b). 
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Figura 4.4- Tarouca: (a) vista panorâmica, sendo visíveis a escombreira de lamas e as ruínas de alguns 
edifícios; (b) ruínas do posto de transformação (direita) e do silo de graúdos (centro); (c) antiga corta de 
desmonte; (d) ruínas da lavaria; (e) aspecto da escombreira de areias; (f) aspecto da escombreira de lamas; 
(g) ruínas dos armazéns e oficinas. 

 

O produto de descarga do moinho era separado no «trommel», nos calibres 4-2 mm e <2 

mm, que eram submetidos a concentração hidrogravítica, e nos calibres >4 mm, que faziam o 

retorno ao circuito de moagem (REYNAUD, 1982b). 

A concentração era feita em jigas, para os calibres 4-2 mm, e em mesas, para os calibres 

inferiores a 2 mm. A lavaria estava equipada com dois grupos de jigagem em paralelo, sendo cada 
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grupo constituído por duas unidades em série, de dois compartimentos cada uma. A primeira 

unidade fornecia concentrados para apuramento final, enquanto que a segunda produzia mistos 

que eram enviados para remoagem (moinho de tamis). A concentração hidrogravítica dos calibres 

inferiores a 2 mm era efectuada em dois circuitos em paralelo, constituídos por 4 mesas cada, 

alimentados por hidroclassificador «Richards» e cone «Calow» (lamas) (REYNAUD, 1982b). 

Os mistos das duas primeiras mesas de cada circuito eram enviados para remoagem 

(moinho com tamis de 1,5 mm), enquanto que os mistos das restantes mesas retornavam ao 

hidroclassificador. Os concentrados primários, quer da jigagem quer da lavagem em mesas, eram 

enviados para o apuramento final (REYNAUD, 1982b). 

Os concentrados da lavagem hidrogravítica seguiam para flutuação por espumas, em 

células, para recuperação de finos e ultrafinos da scheelite. Estes concentrados de flutuação eram 

relavados em mesas, e os estéreis resultantes retornavam à oficina de concentração. Seguia-se o 

tratamento químico (lixiviação pelo HCl) para descarbonatação dos concentrados e, depois, a 

secagem e separação electromagnética (REYNAUD, 1982b; CERVEIRA, 1984). 

 

 

4.3.4- MINA DE REGOUFE E MINA DE RIO DE FRADES 
 

Segundo VILAR (1998) e SILVA e RIBEIRO (2006), o complexo mineiro de Regoufe ter-se-á 

começado a estruturar em 1915, quando um cidadão francês, Gustave Thomas, obtém alvará de 

exploração para a designada “mina de Regoufe” ou “Poça da Cadela”. Alguns anos depois, por 

volta de 1922, são emitidos novos alvarás para as minas mais importantes de Regoufe sob registo 

de cidadãos ingleses e franceses. Porém, só em 1941, já em plena Segunda Guerra Mundial, é 

constituída a principal empresa de exploração, a Companhia Portuguesa de Minas (CPM), que 

funcionava essencialmente com capitais e administração britânicos, pelo que ficou conhecida por 

“Companhia Inglesa”. 

Durante esta fase, realizaram-se as inovações técnicas mais significativas, nomeadamente 

a central eléctrica, o posto de transformação e a nova lavaria. No entanto, passados poucos anos, 

em 1944, a exploração é suspensa, por decreto ministerial, obrigando mesmo ao encerramento 

das minas, no contexto das pressões políticas e do posicionamento do governo português. Este 

período de crise durou até 1946, altura em que é levantada a suspensão da exploração e da 

exportação do minério, prosseguindo os trabalhos até à década de 1970, ainda que com menor 

rentabilidade e impacto social (VILAR, 1998; SILVA & REBELO, 2006). 

A exploração era de lavra subterrânea e, segundo MOURA (2005), ocupava vários pisos, 

sendo possível, actualmente, observar-se mais de uma dezena de entradas de galerias. Entre 

1935 e 1951 foram extraídas 639000 toneladas de minério de tungsténio e estanho das minas da 

região de Regoufe (MOURA, 2005). As fotografias que compõem a figura 4.5 revelam alguns 

aspectos actuais do complexo mineiro e área envolvente. 
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Figura 4.5- Regoufe: (a) e (b) boca da mina; (c) ruínas da lavaria; (d) barragem de lamas e ruínas da lavaria 
ao fundo; (e) aspecto do complexo mineiro: área administrativa, residencial e oficinas; (f) escombreira em 
primeiro plano e complexo mineiro ao fundo; (g) aspecto da escombreira. 

 

Segundo MOURA (2005), as primeiras minas do antigo Couto Mineiro de Rio de Frades 

foram demarcadas em 1914. VILAR (1998) e SILVA e RIBEIRO (2006), referem que os mais antigos 

alvarás para exploração de minério, volframite e cassiterite, datam dos anos de 1921-22, 
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constituindo-se no ano seguinte a Companhia Mineira do Norte de Portugal (CMNP), em parte por 

transmissão de bens da anterior Societé Franco-Portugaise de Minas de Arouca et Amarante. A 

CMNP funcionava com capitais alemães e dedicava-se à exportação de tungsténio para esta 

potência. 

Após um período de desinvestimento e quebra das produções, iniciou-se, a partir de 1941, 

um período de intensa exploração em Rio de Frades, assim como de investimentos e benfeitorias, 

levadas a cabo pela “Companhia Alemã” (SILVA e RIBEIRO, 2006). 

A partir de 1944 a produção começou a decair de forma muito significativa, mas a 

exploração ter-se-á mantido pelo menos até à década de 1960 (SILVA e RIBEIRO, 2006). 

Segundo MOURA (2005), o desmonte do minério consistia na abertura de galerias com a 

direcção do filão, a diferentes cotas. De 30 em 30 metros abriam-se galerias inclinadas ao longo 

do pendor do filão, ficando este, assim, seccionado em prismas rectangulares, que eram 

desmontados através do método dos degraus invertidos (isto é, da parte inferior para a superior). 

O minério e o estéril eram despejados em chaminés, sendo recolhidos na galeria de extracção 

existente a uma cota inferior à do filão. A figura 4.6 ilustra alguns aspectos do complexo mineiro, 

na actualidade, e da área encolvente. 

 

 

4.3.4.1- PROCESSAMENTO DE MINÉRIOS 
 

O processamento do minério era feito de forma idêntica em Regoufe e Rio de Frades, com 

técnicas algo rudimentares e sem nunca atingir grande nível de mecanização. 

A fragmentação efectuava-se de forma manual, em mesas de britagem, feitas de ferro 

fundido, onde as mulheres esmagavam o material do desmonte com pesadas marretas e 

procediam a uma primeira escolha manual, separando o minério e o estéril (VILAR, 1998). O 

minério, assim fragmentado, seguia para a classificação, através de uma série de crivos, 

normalmente manuais, onde se obtinham lotes de calibres diferenciados (>9 mm, 9-4 mm, 4-2 mm 

e <2 mm). 

Os calibres maiores regressavam à mesa de britagem e depois aos crivos, de forma 

sucessiva, até se obter uma espécie de “pré-concentrados” que eram encaminhados para as 

“separadoras” ou “oficinas de tratamento de minério”. 

Uma vez na lavaria, mais conhecidas na região por “separadoras”, o minério era moído e 

lavado em mesas, obtendo-se um concentrado de mistos que, depois de seco, seguia para o 

apuramento final por meio de separadores electromagnéticos. 
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Figura 4.6- Rio de Frades: (a) vista panorâmica, sendo visíveis as escombreiras, os tanques da lavaria e as 
ruínas das oficinas; (b) abertura norte da “galeria – túnel” que atravessa o monte em linha recta, com uma 
extensão de cerca de 400 m; (c) tanques da lavaria e ruínas das oficinas ao fundo; (d) ruínas das oficinas; (e) 
pequeno depósito de sulfuretos, nas escombreiras; (f) aspecto do bairro mineiro (“bairro de cima”). 
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4.4- GEOLOGIA DOS JAZIGOS MINERAIS 
 

4.4.1- GEOLOGIA DO JAZIGO DE ERVEDOSA 
 

Os trabalhos de reconhecimento geológico realizados por GOMES (1996) revelam que as 

rochas encaixantes dos filões de quartzo, quer estéreis, quer com mineralização associada, do 

jazigo de Ervedosa são: filitos e metagrauvaques silúricos, quartzitos silúricos e granito 

moscovítico (granito da mina de Ervedosa). 

Os filitos e metagrauvaques silúricos, pertencentes ao subdomínio Peritransmontano, 

correspondem às já referidas unidades 1 e 2 de DERRÉ et al. (1979): sequências de xistos 

gresosos com leitos finos e no topo fácies grauváquicas e xistos gresosos ricos em xistos negros 

grafitosos, com intercalações de liditos, onde ocorrem fosfatos de alumínio, e quartzitos. A leste 

do maciço da mina de Ervedosa ocorrem xistos negros e liditos com variscite. A ocorrência de 

variscite nos xistos negros do Llandoveriano foi referida por MEIRELES et al. (1987) e considerada 

de origem epigenética. Estas rochas metassedimentares apresentam xistosidade N70ºW 

localmente bem marcada. 

Os quartzitos silúricos, maciços, claros e dobrados, deverão corresponder à unidade 3 de 

DERRÉ et al. (1979). 

O granito da mina de Ervedosa de grão fino a médio, moscovítico, estanífero, apresenta 

quartzo, microclina, albite (An0-An2), moscovite, raras biotite e clorite, turmalina, monazite, apatite, 

zircão, ilmenite, rútilo, sulfuretos e uraninite. É muito peraluminoso, com A/CNK > 1,13 e corindo 

normativo > 2,30. Os dados de geoquímica de rocha total e das suas micas e a modelação dos 

elementos maiores e de Rb, Ba e Sr do granito, indicaram que deriva de um magma granítico, 

médio a fino, moscovítico-biotítico, por cristalização fraccionada de plagioclase, feldspato 

potássico, biotite e quartzo (GOMES, 1996; GOMES, 1999; GOMES & NEIVA, 2002). Durante este 

processo houve enriquecimento em Sn, tendo sido atingidos 99 ppm de Sn nalgumas amostras 

deste granito que tem em média 72 ppm de Sn e 9 ppm de W. 

Na tabela 4.3 apresentam-se os teores médios de elementos maiores e de elementos 

vestigiais para os granitos de sequência magmática considerada na origem e especialização do 

granito moscovítico da mina de Ervedosa (GOMES & NEIVA, 2002). Pode ver-se que o 

fraccionamento magmático conduz a um enriquecimento progressivo em Sn. Porém, todos os 

granitos representados são especializados (granitos estaníferos), atendendo aos valores 

sugeridos por LEHMANN (1990). O Sn está essencialmente concentrado na moscovite. 
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Tabela 4.3- Valores médios das análises químicas dos diferentes granitos da região de Ervedosa (segundo 
GOMES & NEIVA, 2002). 
 

  Granito de Bandeira Granito das Aguieiras 
Granito da mina de 

Ervedosa 

Elementos Maiores (%) 

SiO2  72,40 73,78 74,06 
TiO2  0,25 0,15 0,10 
Al2O3  14,86 14,82 14,59 
Fe2O3  0,27 0,44 0,36 
FeO  1,19 0,61 0,63 
MnO  0,10 0,10 0,10 
CaO  0,49 0,24 0,18 
MgO  0,71 0,46 0,40 
Na2O  3,24 3,39 3,84 
K2O  5,46 4,86 4,36 
P2O5  0,30 0,27 0,34 
H2O+  0,64 0,74 0,90 
H2O-  0,17 0,19 0,19 

Total  100,08 100,05 100,05 
Elementos Menores (ppm) 

Cl  306 276 292 
F  717 728 1930 
Cr  25 12 13 
V  12 l.d. 3 
Nb  19 19 32 
Zn  54 45 103 
Sn  29 30 72 
Li  107 89 190 
Ni  9 5 8 
Zr  119 70 61 
Cu  10 15 71 
Sc  8 6 l.d. 
Y  46 42 46 
Sr  78 40 32 
Pb  26 19 23 
Ba  286 89 66 
Rb  291 356 500 
Cs  17 19 51 
W  6 9 9 
Ta  l.d. l.d. 6 
U  8 11 13 
Th  12 10 l.d. 
Hf  l.d. l.d. l.d. 

l.d. – abaixo do limite de detecção 

 

As idades radiométricas Rb-Sr, obtidas por GOMES (1996), permitem admitir a idade mínima 

de implantação de 327 ± 9 M.a. 
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Os filões de quartzo estaníferos da mina de Ervedosa cortam os filitos e metagrauvaques 

silúricos e o granito moscovítico e, segundo ADAM (1987), a sua instalação foi controlada pela 

zona de cisalhamento dúctil, direita, de direcção N30°W que rejeita a parte leste do maciço. De 

acordo com GOMES (1996) a mineralização relaciona-se geneticamente com o processo de 

cristalização fraccionada que gerou o granito da mina de Ervedosa. 

No jazigo de Ervedosa distinguem-se dois tipos de estruturas mineralizadas (ADAM, 1987; 

ADAM & GAGNY, 1989; GOMES, 1996): um filão de quartzo principal, de grande espessura, com 

direcção predominante N40ºW e inclinação de 70-80ºNE a subvertical e uma rede de outros filões 

e filonetes também quartzosos, que parte do filão principal, com forma irregular e espessura 

decimétrica, constituindo um jazigo de tipo «stockwork». O filão principal segue a direcção da 

falha que rejeita o maciço de Ervedosa e apresenta-se pouco mineralizado. Já os restantes filões 

e filonetes ocupam estruturas de tipo Riedel (R e R’) e são ricos em mineralização, sendo, por sua 

vez, cortados por filões estéreis mais tardios de quartzo leitoso. 

Assim, segundo aqueles autores, os fluidos tardi-magmáticos, sob forte pressão, 

instalaram-se num sistema de fracturas R e R´ do modelo Riedel, originando os filões 

mineralizados com cassiterite e sulfuretos com atitudes N70°E, subverticais a N55°E/70°S, no 

referido contexto de cisalhamento e parecendo corresponder a fracturas R’ (Riedel antitético). 

Estes filões são cortados por filões e filonetes apenas com sulfuretos, orientados dominantemente 

NNW-SSE, que parecem corresponder a fracturas do tipo R (Riedel sintético). Os filões de quartzo 

estéril, de direcção aproximadamente N-S, que cortam os filões mineralizados devem 

corresponder a aberturas de fendas de tracção tardias. 

 

 

4.4.1.1- TIPOLOGIA DA MINERALIZAÇÃO 
 

A cassiterite é identificada como o minério de interesse económico mais abundante, 

ocorrendo também diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, esfalerite, pirrotite, calcopirite, estanite, 

matildite), bismutinite e bismuto nativo, entre outros minerais. Relativamente aos minerais 

silicatados que suportam a mineralização (gangas) é de destacar a presença dominante de 

quartzo e de alguma moscovite, fluorite e apatite. 

Os estudos efectuados por GOMES (1996) e GOMES e NEIVA (2001) sobre o contexto 

mineralógico e geoquímico dos filões da mina de Ervedosa permitem concluir que: 

 
• A cassiterite ocorre sob a forma de pequenos cristais inferiores a 10 mm ou associados 

em agregados arredondados de cristais de cerca de 10 cm de diâmetro. É hipidiomórfica 

a idiomórfica e zonada com alternância de estreitas zonas claras quase incolores e 

zonas escuras fortemente pleocróicas. Apresenta inclusões de quartzo e moscovite e, 

nas zonas escuras, ocorrem exsoluções de columbite, ixiolites e raras de volframite e 

rútilo; 
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• A volframite ocorre em pequena quantidade em cristais subeuédricos, alguns moldando 

a cassiterite; 

• A arsenopirite é o sulfureto dominante e foi um dos primeiros a cristalizar. É 

hipidiomórfica a idiomórfica com inclusões de pirrotite (inferiores a 40 X 10 µm) e 

bismuto (inferiores a 8 X 5 µm). Há também arsenopirite hipidiomórfica a xenomórfica, 

mais tardia, com numerosas inclusões de matildite, bismutinite e bismuto. Está 

parcialmente substituída por pirite e é penetrada por estanite e calcopirite; 

• A pirite é geralmente hipidiomórfica, mas alguns cristais são idiomórficos. É posterior à 

arsenopirite idiomórfica e tem inclusões de pirrotite, bismuto e bismutinite. A pirite, por 

vezes, molda a arsenopirite e ocorre em finos filonetes a penetrá-la; 

• A esfalerite é hipidiomórfica e tem vulgarmente “exsoluções” de calcopirite que tendem a 

concentrar-se e a ser mais pequenas nos bordos dos cristais. Esta textura particular da 

esfalerite, de origem ainda controversa, é designada como «chalcopyrite disease» por 

BARTON e BETHKE (1987). Há uma geração de esfalerite mais tardia xenomórfica que, 

associada ao quartzo em filonetes, penetra a arsenopirite e a pirite ao longo de fracturas; 

• A calcopirite é anédrica e ocorre associada à estanite e ao quartzo em filonetes que 

atravessam os vários minerais e também associada a arsenatos em filonetes; 

• A estanite é xenomórfica e raramente euédrica, ocorre em filonetes com o quartzo, a 

pirite e a calcopirite, ao longo das fracturas da arsenopirite. É o único sulfureto de Sn 

encontrado e é um dos sulfuretos mais tardios; 

• Óxidos de ferro e uraninite, bem como covelite e arsenatos, ocorrem em fracturas da 

arsenopirite e certamente resultam de alteração supergénica. 

 

A sucessão paragenética definida por GOMES (1996) para os filões de quartzo com 

cassiterite da mina de Ervedosa compreende três episódios principais de deposição e reequilíbrio 

mineral: episódio 1 corresponde à deposição de rútilo, de apatite, de quartzo, de moscovite, de 

ixiolite, de cassiterite acompanhada de fluorite, de volframite e de sulfuretos precoces (pirrotite) 

pouco abundantes; o episódio 2 relaciona-se com a deposição preponderante do quartzo, da 

moscovite e dos sulfuretos; e o episódio 3 caracteriza-se, além da deposição de quartzo e 

moscovite, pela significativa deposição de arsenopirite, pirite, esfalerite e calcopirite e pela 

deposição de estanite. 

A sequência deposicional completa-se com a indicação dos minerais que se consideram 

resultantes de reacções tardias, supergénicas, de reequilíbrio. 

Segundo a perspectiva económica do jazigo, o primeiro episódio deve ser considerado 

como o mais importante, já que a cassiterite dele resultante constitui o minério de Sn mais 

abundante. 
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4.4.2- GEOLOGIA DO JAZIGO DE ADORIA 
 

Não se conhecem trabalhos de reconhecimento geológico de pormenor realizados na área 

da mina de Adoria, pelo que se usaram os trabalhos genéricos realizados por PEREIRA (1987, 

1989) e se fez trabalho de reconhecimento e verificação nesta dissertação. 

Além de encraves de metassedimentos do Devónico Inferior (Formação de Santos) e do 
granito de duas micas, de grão médio a grosseiro (granito de Vila Real), já suficientemente 
descritos atrás, as unidades geológicas encaixantes dos filões de quartzo, quer estéreis, quer com 
mineralização associada, são essencialmente: o granito de duas micas, de grão médio a 
grosseiro, de tendência porfiróide (granito da mina de Adoria) e o aplogranito, essencialmente 
moscovítico. 

O quartzo, a plagioclase, a microclina, a biotite e a moscovite evidenciam-se como minerais 
essenciais do granito da mina de Adoria. A apatite, o zircão e monazite, a ilmenite e 
titanomagnetite, a leucoxena, o rútilo, a fibrolite, a turmalina e minerais do grupo das esmectites 
constituem os minerais acessórios presentes (PEREIRA, 1987, 1989; MATOS, 1991). 

O granito da mina de Adoria caracteriza-se ainda por apresentar aspectos texturais próprios 
de um granito sujeito a deformação tectónica, sendo neste caso sin-cinemático de D3, segundo 
PEREIRA (1987, 1989), ou tardi-cinemático de D2, segundo FERREIRA e MATOS (1993). Entre 
aqueles aspectos texturais destacamos o frequente paralelismo entre os cristais de microclina, 
biotite e alguma moscovite; a presença em alguns cristais de fracturas sigmoidais paralelas, 
anteriores à moscovitização hidrotermal; a deformação de superfícies planares (planos de macla, 
clivagem) em diversos minerais; extinção ondulante da maioria do quartzo; diminuição da 
granulometria dos minerais da matriz e dos megacristais de microclina; textura protoclástica que 
atinge preferencialmente a plagioclase. 

Embora seja o encaixante dos filões de quartzo que albergam a mineralização de Adoria, 
não parece de todo responsável por ela. Com efeito, segundo PEREIRA (1987, 1989), a 
mineralização estanífera concentra-se numa cúpula de endogranito (aplogranito) com 
«stockscheider» associado. 

Os teores obtidos para o Sn (tabela 4.4), por PEREIRA (1987), mostram que quer o granito 
da mina de Adoria, quer o «stockscheider» podem ser considerados estaníferos, de acordo com a 
gama de valores proposta por LEHMANN (1990). Já os teores de W são relativamente baixos nos 
três grupos de granitos e no «stockscheider», sendo contudo ligeiramente mais elevados no 
granito da mina de Adoria. Assim, não há qualquer evidência de enriquecimento em W em 
nenhuma das fácies. Situação idêntica é referida por DIAS (1987) e GOMES (1996), que concluem 
que a evolução magmática primária será mais eficaz na concentração de Sn do que de W. 
Também, como referem NORONHA et al. (2006), os processos de alteração tardi-magmática e 
hidrotermal intensificam o desempenho da evolução primária. Segundo estes autores, a 
albitização exerce um papel importante na concentração do Sn, enquanto que a moscovitização 
da plagioclase parece promover a concentração do W. 
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Tabela 4.4- Valores médios das análises químicas dos diferentes constituintes do complexo exo-endogranito 
do jazigo de Adoria (segundo PEREIRA, 1987). 
 

Exogranito 

 

(Granito de Vila 

Real) 

(Granito da mina de 

Adoria) 

Endogranito 

(Aplogranito) 
«Stockscheider» 

Elementos Maiores (%) 

SiO2 72,0 72,7 74,1 72,4 
Al2O3 15,0 14,4 15,3 14,6 
Fe2O3 0,11 0,78 - 0,21 
FeO 1,34 1,49 1,04 1,14 
MnO 0,03 0,03 0,03 0,07 
CÃO 1,67 1,11 0,38 1,26 
MgO 0,25 0,37 0,13 0,41 
Na2O 3,63 2,42 4,24 2,43 
K2O 3,96 3,94 3,13 4,88 
TiO2 0,12 0,21 0,02 0,08 
P2O5 0,34 0,32 0,32 0,10 
H2O+ 1,30 1,63 1,18 1,75 
H2O- 0,29 0,31 0,24 0,39 
Total 100 99,8 100 99,8 

Elementos Menores (ppm) 

Rb 444 413 547 642 
Sr 29,6 20,3 1,00 15,0 
Y  20,6 17,0 18,0 16,0 
Zr 76,9 97,0 38,5 29,0 
Nb 20,0 17,3 28,0 21,0 
Ba 176 188 116 142 
Ta 2,25 1,00 11,5 7,00 
W 4,00 6,33 4,00 4,00 
Sn 5,38 29,7 4,00 134 
Mo 2,25 1,00 1,50 1,00 
V 6,00 8,67 2,00 2,00 
Zn 52,1 36,3 54,0 53,0 
Ni 6,25 3,00 4,00 3,00 
Li 289 177 188 150 
F 1259 1427 1438 1815 

 

O aplogranito, essencialmente moscovítico, que ocorre numa pequena mancha no interior 

do granito da mina de Adoria, exibe orientação dos componentes minerais paralelamente às 

estruturas maiores e apresenta uma composição simples. É constituído por quartzo, albite (6% 

An), microclina-pertite, ortóclase e moscovite, apresentando apatite como mineral acessório 

(PEREIRA, 1987, 1989). O «stockscheider», parte integrante deste endogranito, mostra feldspatos 

potássicos decimétricos em forma de pluma e encontra-se mineralizado em cassiterite, como 

demonstra a análise química obtida por PEREIRA (1987) e expressa na tabela 4.4. 
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De facto, é frequente o «stockscheider», dentro de um maciço, demarcar granitos 

metalogeneticamente muito especializados denominados endogranitos, em oposição ao corpo do 

maciço, exogranitos (NESEN, 1979; ARRIBAS et al., 1981). Os endogranitos são essencialmente 

moscovíticos e veiculadores de mineralização na própria massa, como é o caso presente. Não é 

inédito estas cúpulas de endogranito apresentarem teores equivalentes aos dos filões que 

alimentam e constituírem alternativas de exploração mineira, como de resto é o caso de Penouta 

(Espanha) (PEREIRA et al., 1984). 

Assim, parece estarmos na presença de um jazigo com organização segundo o modelo 

exogranito-endogranito com «stockscheider», de acordo com a designação utilizada por autores 

como BAUMANN (1970), CHAROY (1975) e NESEN, (1981), citados por ARRIBAS et al. (1981). 

O exogranito forma um primeiro complexo constituído por um corpo externo, o granito de 

Vila Real, e por um corpo central, derivado daquele, o granito da mina de Adoria. Podemos, pois, 

admitir a hipótese de uma origem co-magmática dos exogranitos, dentro dos quais o granito da 

mina de Adoria seria o produto mais diferenciado. 

O endogranito está representado pela cúpula de aplogranito, de dimensão reduzida, intruída 

tardiamente no exogranito e à qual se associa um «stockscheider». O pequeno maciço 

aplogranítico, ao qual estão associados os filões de Sn-W, aflora sobre uma superfície sub-elíptica 

cujo eixo maior, de orientação E-W, é paralelo à direcção filoniana principal. 

De uma maneira geral, os «stockscheider» são formações de contacto que limitam o bordo 

de certos granitos, particularmente as pequenas cúpulas estano-volframíticas (COTTA, 1861 citado 

por ARRIBAS et al., 1981). Apresentam um aspecto pegmatítico e caracterizam-se pelo 

desenvolvimento, grosseiramente perpendicular ao contacto, de grandes cristais de feldspato 

alcalino, frequentemente de morfologia curva, em pluma. O estudo dos «stockscheider» de Fontão 

(NESEN, 1979; ARRIBAS et al., 1981), de Santa Comba (NESEN, 1981), ambos em Espanha, e de 

outras zonas, indica que a sua cristalização precede ligeiramente a do endogranito, ao qual está 

intimamente ligado. 

Os filões de quartzo mineralizados da mina de Adoria cortam o granito da mina de Adoria e 

o aplogranito moscovítico, pertencentes ao maciço compósito de Vila Real. 

Segundo PEREIRA (1987), a mineralização da mina de Adoria ocorre em filões de quartzo de 

duas gerações: uns mais pobres, subverticais, preenchem fendas de tracção geradas pelo 

sistema dúctil-frágil de cisalhamentos conjugados N-S e W-E, respectivamente, dextros e 

senestros, a que fizemos referência no tópico da tectónica; e outros mais ricos e possantes, sub-

horizontais, em que, essencialmente, incidiu a exploração, que cortam os anteriores e 

correspondem ao enchimento de fendas de tracção dependentes do arrefecimento do maciço 

granítico e da tensão dos fluidos mineralizantes ligados aos últimos diferenciados graníticos. 

PEREIRA (1987) admite tratar-se de um mecanismo de fracturação hidráulica semelhante ao 

que condicionou a instalação do campo de filões em redor do maciço granítico da Sr.ª da Graça, 
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atrás referido. Assim, se aceitarmos que entre D2 e D3 há relaxamento de tensões ou que as 

tensões regionais se anulam, na última fase de instalação dos maciços, quando estes entram em 

fase de solidificação por arrefecimento, verifica-se contracção da zona apical. Desta forma, a 

tensão mínima (σ1) actua segundo a vertical e as tensões radial (σ2) e tangencial (σ3) tendem a 

equilibrar-se (σ2 ≅ σ3). Porém, se a pressão dos fluidos for ainda superior à soma da tensão 

vertical e da resistência à tracção, geram-se, pelo mecanismo de fracturação hidráulica, fendas de 

tracção sub-horizontais e, simultaneamente, os respectivos filões. 

 

 

4.4.2.1- TIPOLOGIA DA MINERALIZAÇÃO 
 

A mineralização é idêntica à de Vale das Gatas, no extremo SE do maciço, mas mais tardia 

que esta (RIBEIRO & RAMOS, 1979; PEREIRA & CRUZ, 1980; MATOS, 1992). Consiste em volframite, 

com cassiterite e scheelite subordinadas e sulfuretos de ferro, cobre, chumbo e zinco. 

Relativamente aos minerais silicatados que suportam a mineralização (gangas) é de destacar a 

presença dominante de quartzo e de alguma moscovite. 

Os estudos efectuados, no âmbito do presente trabalho, sobre a mineralogia e geoquímica 

dos filões da mina de Adoria permitem concluir que: 

 

• A volframite ocorre em grande quantidade, em cristais euédricos a subeuédricos, 

prismáticos, por vezes fracturados e englobados por quartzo; 

• A esfalerite é um dos primeiros sulfuretos a depositar-se e tem vulgarmente “exsoluções” 

de calcopirite («chalcopyrite disease»). Surge frequentemente como inclusão na galena. 

A esfalerite mais tardia mostra maior frequência de “exsoluções” de calcopirite e também 

inclusões de pirrotite. A estanite pode surgir a preencher fracturas na esfalerite. A 

esfalerite também ocorre como exsolução na pirite; 

• A calcopirite é anédrica e ocorre quer em massas a englobar minerais anteriores, quer 

em inclusões na esfalerite e na galena ou a preencher fracturas em diversos minerais. 

Ocorrem também inclusões de estanite e de pirite na calcopirite; 

• A pirite é o sulfureto dominante e foi um dos primeiros a cristalizar. Aparece quer em 

massas, quer em cristais, geralmente idiomórficos. Apresenta inclusões de esfalerite e 

fracturas preenchidas por galena; 

• A pirrotite é pouco comum, sendo observada apenas como relíquias inclusas na 

esfalerite e na galena; 

• A estanite é geralmente xenomórfica e ocorre como inclusão na calcopirite e ao longo 

das fracturas da esfalerite; 
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• A galena ocorre em cristais anédricos, normalmente a ocupar fracturas de outros 

minerais (esfalerite), ou a envolve-los (pirite e calcopirite). Mostra numerosas inclusões 

de bismuto nativo, pirrotite, calcopirite e esfalerite. Parece ter sido um do últimos 

sulfuretos a formar-se. 

 

A cassiterite e a scheelite também são referidas por PEREIRA (1987) como constituintes da 

mineralização de Adoria, subordinadas à volframite, mas, nas nossas amostras, não foi detectada 

a presença destes minerais. Assim, os elementos de que dispomos conduzem à tipologia 

apresentada que, à falta de um estudo mais aprofundado, não pode ultrapassar o âmbito de um 

ensaio preliminar. 

Com base nas composições isotópicas de Pb (206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb e 208Pb/204Pb) de 

galenas provenientes da mina de Adoria, MEDINA et al. (2003) consideram que a origem destas 

mineralizações está relacionada com processos de convecção hidrotermal, que teriam 

remobilizado o Pb a partir de fontes essencialmente crustais, e seriam controlados pelo 

aquecimento provocado pelo metamorfismo regional e pelo grande volume de magmas graníticos 

intruídos durante a fase final da orogenia hercínica. Este estudo permite considerar a idade de 308 

M.a. como próxima da idade de formação das galenas de Adoria, já que se enquadra na época de 

formação dos granitóides hercínicos tardi- a pós-D3. 

 

 

4.4.3- GEOLOGIA DO JAZIGO DE TAROUCA 
 

Os trabalhos de reconhecimento geológico realizados por TEIXEIRA et al. (1969), VIEGAS 

(1972), CERVEIRA et al. (1974, citados por PEREIRA & BAPTISTA, 1982), VIEGAS (1978), RAMOS e 

VIEGAS (1980) e PEREIRA e BAPTISTA (1981; 1982) revelam que as mineralizações de scheelite 

ocorrem fundamentalmente em níveis calcossilicatados, metaconglomerados, quartzitos e 

metagrauvaques intercalados nas séries metassedimentares do Grupo do Douro, que servem 

também de encaixante aos filões quartzosos e aplito-pegmatíticos mineralizados. 

As mineralizações de estanho e de tungsténio ocorrentes nas concessões mineiras da mina 

de Tarouca estão, certamente, espacialmente relacionadas com as intrusões graníticas, mas é 

ainda controversa qual a ligação genética com os tipos de granitos. 

As mineralizações estano-volframíticas dependentes de granitos, segundo a interpretação 

clássica, eram exclusivamente relacionadas com os granitos calco-alcalinos, tardi-tectónicos. 

Porém, diversos autores (RIBEIRO, 1968; BRANDÃO et al., 1978; BORGES et al., 1979; OLIVEIRA & 

PEREIRA, 1980; NORONHA, 1982; RIBEIRO & PEREIRA, 1982) têm demonstrado a relação genética e 

espacial dos leucogranitos de duas micas, sin-cinemáticos, com jazigos quer de estanho, quer de 

tungsténio e a especialização geoquímica para estes elementos, controlada segundo parece, por 

evolução no sentido sódico ou potássico, respectivamente. 
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Uma explicação para este facto reside na génese dos dois tipos de granitos e na admissão 

da existência de preconcentrações em estanho e tungsténio nos sedimentos e/ou vulcanitos 

paleozóicos da cadeia hercínica (RIBEIRO & PEREIRA, 1982). Porém, constata-se, na generalidade, 

que a especialização estanífera é mais característica dos leucogranitos de duas micas e a 

especialização tungstífera dos granitos calco-alcalinos, essencialmente biotíticos (PEREIRA & 

BAPTISTA, 1982). 

Segundo PEREIRA e BAPTISTA (1982), esta relação pode ser observada na área das 

concessões da mina de Tarouca. Localmente, ocorrem filões aplíticos sódicos, deformados, com 

cassiterite derivados de leucogranitos e filões de quartzo com volframite na dependência do 

granito monzonítico biotítico, porfiróide. Curiosamente, além disso, a zona mais rica em 

mineralização estratiforme scheelítica encontra-se no contacto com leucogranitos sin-cinemáticos 

e com aplitos portadores de cassiterite, o que contraria a especialização apontada. Assim, estes 

autores defendem que, pelo menos em parte, o tungsténio se encontraria nos metassedimentos e 

a intervenção primordial do granito em geral seria mobilizadora. 

A cassiterite, excluídos pequenos depósitos eluviais e aluvionares localizados em pequenas 

linhas de água que atravessam a região, ocorre em filões greisenosos, em pequenas massas e 

filões pegmatíticos e aplito-pegmatíticos que intersectam as formações xistosas (CERVEIRA et al., 

1984). As mineralizações tungstíferas, quase exclusivamente scheelíticas, ocorrem numa 

formação designada por PEREIRA e BAPTISTA (1982) de “calciturbidítica (?)”, associadas a rochas 

calcossilicatadas e «skarns» do complexo metassedimentar do Grupo do Douro. 

A litoestratigrafia estabelecida para a área da mina de Tarouca, por PEREIRA e BAPTISTA 

(1982), apresenta a seguinte sucessão geral de estratos, da base para o topo: 

 
1) Formação psamítica (turbidítica), constituída por intercalações de quartzitos cinzentos e 

rochas calcossilicatadas associadas, quartzovaques, grauvaques, siltitos e pelitos 

também com intercalações de calcossilicatadas e psamitos turbidíticos; esta formação 

deverá corresponder à Formação de Rio Pinhão definida por SOUSA (1983); 

 
2) Formação calciturbidítica (?), composta por sobreposição dos seguintes níveis: 

calciturbidito inferior («skarn» com scheelite), conglomerados com cimento carbonatado, 

grauvaques com cimento carbonatado, quartzitos com cimento carbonatado, micaxistos 

e calciturbidito superior (corneanas calcossilicatadas com scheelite); 

 
3) Formação pelítica (inter-turbidítica), formada por pelitos com raras intercalações de 

psamitos; esta formação deverá corresponder à Formação de Pinhão definida por SOUSA 

(1983): 

 
Estas rochas contêm frequentes intercalações de natureza calcossilicatada, cuja evolução 

se teria processado a partir de níveis carbonatados originais (PINTO, 1984). Segundo este autor, 

onde os leitos calcários primitivos se revelam mais espessos e quando afectados por acções 
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metassomáticas infiltracionais, resultaram tipos escarníticos de granulometria grosseira, cuja 

importância económica é revelada pela mineralização scheelítica da mina de Tarouca. 

Apesar da Formação Psamítica conter esparsos e descontínuos níveis de rochas 

calcossilicatadas, normalmente decimétricos e embora um destes níveis, mais espesso, associado 

a quartzitos cinzentos, tenha dado lugar a explorações de scheelite em Cadaboz, o interesse 

mineiro centra-se exclusivamente na Formação Calciturbidítica (?), ou seja, na formação 

intermédia das três aflorantes na zona estudada (PEREIRA & BAPTISTA, 1982). 

PEREIRA e BAPTISTA (1982) analisaram detalhadamente a Formação Calciturbidítica (?), 

tomando como referência as camadas postas a descoberto na exploração a céu aberto da serra 

dos Mouros (tabela 4.5). 

 
Tabela 4.5- Litologia e mineralogia da Formação Calciturbidítica (segundo PEREIRA & BAPTISTA, 1982). 

 

 Componentes essenciais Componentes subordinados 

Corneana calcossilicatada Quartzo + Anfíbola (tremolite-actinolite) Piroxena + Epídoto + Scheelite + 
Opacos + Clorite + Esfena 

Micaxisto Quartzo + Biotite + Moscovite Óxidos de Fe Hidratados + Zircão + 
Opacos 

(Meta)quartzito 
(com cimento carbonatado) 

Quartzo + Labradorite + Moscovite + 
Anfíbola (tremolite-actinolite) + Biotite 

Opacos + Óxidos de Fe Hidratados + 
Esfena + Epídoto + Zircão + Apatite + 
Granada 

(Meta)grauvaque 
(com cimento carbonatado) 

Quartzo + Labradorite + Biotite + 
Moscovite 

Opacos + Esfena + Apatite + Epídoto + 
Clorite + Saussurite 

(Meta)conglomerado 
(com cimento carbonatado) 

Quartzo + Anfíbola (tremolite-actinolite) 
+ Diópsido + Plagioclase (saussurite) + 
Granada 

Óxidos de Fe Hidratados + Opacos + 
Epídoto + Esfena 

«Skarn» Labradorite + Bitownite (saussurite) + 
Moscovite + Scheelite 

Quartzo + Epídoto + Apatite + Opacos + 
Fluorite + Esfena + Granada + Zircão 

 

As corneanas calcossilicatadas, os quartzitos e os grauvaques formam níveis normalmente 

tabulares, com espessuras variáveis de 1 a 15 cm e a mineralização, quando ocorre, é irregular, 

fina e disseminada, não apresentando interesse económico (VIEGAS, 1972). 

Segundo PINTO (1984), as corneanas calcossilicatadas desenvolvem-se próximo dos 

contactos com rochas granitóides, em leitos de poucos centímetros, ou em bancadas que podem 

atingir vários metros. De grão fino e cor esverdeada, estas rochas, que podem revelar foliação, 

têm textura granoblástica e apresentam mineralogia variável, com predomínio de plagioclase 

(composição frequentemente bitaunítica), quartzo e clinopiroxena (salite-ferrosalite). A estes 

minerais podem ainda associar-se idocrase, granada, anfíbolas, volastonite, minerais de epídoto, 

esfena, calcite, apatite, feldspato potássico, sulfuretos (essencialmente pirrotite), fluorite e rara 

escapolite. 

Aspecto particularmente interessante, salientado por PINTO (1979), é a transição corneanas 

calcossilicatadas – anfibolitos, que se pode observar em Tarouca. Verifica-se ainda a ocorrência 

de mineralização ligada a anfibolitos, em que o minério se associa à fluorite. A associação fluorite-
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scheelite é observada com frequência, o que parece traduzir relações genéticas entre os dois 

minerais. 

Segundo RAMOS e VIEGAS (1980), os conglomerados formam dois níveis tabulares que 

podem ser seguidos numa extensão de cerca de 2,5 km, ainda que deslocados por acidentes 

posteriores, um com espessura média de 3 m e outro com espessura média de 1,5 m. Os 

elementos constituintes (quartzo) são normalmente finos (2-3 mm), mas em algumas zonas 

podem atingir 2 cm e estão fortemente estirados. O cimento é predominantemente silicioso com 

maior ou menor percentagem de material carbonatado. A scheelite é intersticial e ocorre de 

preferência nas zonas de granulado mais grosseiro. RAMOS e VIEGAS (1980) observaram em 

vários locais, como por exemplo na serra do Mouro, a transformação do conglomerado grosseiro 

em «skarn», com destruição da textura inicial daquele e formação de minerais calcossilicatados, 

verificando-se um enriquecimento generalizado em scheelite. 

Os níveis de «skarn» são normalmente lenticulares, com comprimentos variáveis, não 

ultrapassando a centena e meia de metros e com espessuras máximas que raramente 

ultrapassam 1,5 m, mas que num caso excepcional («skarn» da mina de Santo Antão) atinge os 8 

m (VIEGAS, 1972; RAMOS & VIEGAS, 1980). As lentículas de «skarn» dispõem-se por vezes 

alinhadas numa direcção bem definida, como acontece na área de Covas de Estanho, onde 

podem acompanhar-se por cerca de 1 km. A textura dos «skarns» é granular, grosseira e a 

mineralização scheelítica ocorre disseminada ou com enriquecimento em zonas mais granatíferas. 

De acordo com PINTO (1979; 1984), estes «skarns» são do tipo cálcico (Ca-Fe-Si), 

evoluídos a partir da substituição de calcários, marcados por um zonamento metassomático com 

desenvolvimento de faixas de idocrase e/ou granada, com mineralização scheelítica ocorrendo 

associada à fluorite. De facto, os minerais primários típicos dos «skarns» correspondem a silicatos 

em que o Ca está praticamente sempre presente, razão da sua frequente denominação por 

rochas calcossilicatadas (CERVEIRA et al., 1984). A origem metassomática destes «skarns» e a 

sua ligação directa a fluidos magmáticos em fase hidrotermal parecem neste caso evidentes. 

Ainda segundo PINTO (1979; 1984), as acções hidrotermais, intensamente influentes nos 

tipos escarníticos, conduziram a alterações profundas dos componentes, com formação de fases 

minerais hidroxiladas como clorite, actinolite e minerais de epídoto. Segundo este autor, estes 

processos podem ser acompanhados pela introdução de flúor, boro e cloro, com formação de 

fluorite, mais raramente de escapolite, ou conduzir à formação de calcite e quartzo. 

Mineralogicamente, os «skarns» da mina de Tarouca apresentam a seguinte composição 

média, por ordem decrescente (CERVEIRA, 1984): 1) Minerais principais – tremolite-actinolite, 

diopsido-edbergite, labradorite-anortite, granadas, quartzo, carbonatos, scheelite, pirrotite, 

arsenopirite; 2) Minerais acessórios – anfíbolas, moscovite, epídoto, apatite, fluorite; 3) Minerais 

secundários – gibbsite, clorite. 

De acordo com RAMOS e VIEGAS (1980), merecem também atenção os corpos de «skarn» 

filoneanos observados na região de Várzea da Serra. A sua génese poderá explicar-se como 

resultado da reacção, em zonas de fractura, entre materiais carbonatados, possivelmente 
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remobilizados a partir de níveis estratóides com composição favorável e fluidos silicatados 

resultantes dos processos de diferenciação magmática. 

A observação em profundidade (trincheira) dos «skarns» da mina de Tarouca permite, 

segundo CERVEIRA et al. (1984), reconhecer blocos inalterados, conhecidos por “melões”, na gíria 

mineira, que são núcleos da rocha inicial, com formas arredondadas e com a parte central intacta 

e em que, como em disjunção esferoidal, a meteorização se vai processando do exterior para o 

interior. 

Segundo estes autores, a observação com a «mineralight» mostra que a mineralização 

scheelítica é elevada nos blocos inalterados, em contraste com a zona meteorizada, muito 

argilificada, que mostra rara mineralização. 

A alteração dos «skarns» e o processo de formação dos denominados “melões” são 

facilitados e até mesmo condicionados pela fracturação. Com a forma de corpos esféricos ou 

elipsoidais, eles constituem os núcleos de rocha inalterada, envolvidos por crostas de alteração e 

desagregação, mais ou menos possantes, que por sua vez se desagregam tornando-se terrosos 

(CERVEIRA et al., 1984). 

Os minerais hipogénicos essenciais dos núcleos inalterados dos «skarns» são uma 

plagioclase cálcica (bitownite), quartzo, biotite (a tender para o termo flogopítico) e diópsido. Como 

acessórios ocorrem: esfena, epídoto, scheelite, pirrotite, calcopirite, ilmenite, esfalerite, galena, 

fluorite, apatite, granada e zircão (CERVEIRA et al., 1984). 

As crostas de alteração dos «skarns» são constituídas por uma alteração muito intensa, 

quase total, da plagioclase para um produto argiloso, muito finamente lamelar e mostram uma 

degradação progressiva da piroxena, até à fase final da nontronisação. Nas rochas com pouca 

piroxena as crostas são formadas por diversas capas concêntricas, em que as mais internas, 

lamelares e de cor branca, se vão tornando, para o exterior, um produto terroso de cor castanha e 

mais facilmente desagregável (CERVEIRA et al., 1984). 

O estudo mineralógico, por difractometria de raios X (DRX), realizado por CERVEIRA et al. 

(1984), mostra que as capas mais internas são essencialmente formadas por gibbsite e 

hidrocerussite, ocorrendo esporadicamente a malaquite. Nas crostas mais possantes, derivadas 

dos «skarns» piroxeníticos, predominam os produtos de alteração da plagioclase e da piroxena, 

com todos os termos de passagem para minerais argilosos, como gibbsite, clorite e esmectites, 

predominando a primeira. Há ainda deposição da sílica, resultante da decomposição dos silicatos 

hipogénicos. 

As amostras de tons claros, aspecto argiloso e muito desagregáveis, resultantes da 

meteorização dos «skarns» ricos em piroxenas, mostram, microscópicamente, segundo os 

mesmos autores, a degradação progressiva das piroxenas, com formação de produtos lamelares 

argilosos, frequentemente antecedidos de deformações morfológicas dos cristais, como seja o 

dobramento condicionado pelas clivagens. Numa fase mais avançada, as piroxenas são 

totalmente substituídas por uma clorite com textura em roseta. A matriz plagioclásica encontra-se 

quase totalmente substituída por minerais argilosos. A mica está também totalmente degradada. 
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A tabela 4.6 fornece a composição química de diversas amostras de blocos arredondados 

de «skarns», quer de núcleos frescos (parte interna, inalterada), quer das crostas de alteração 

(parte externa, bem decomposta) e de amostras de outras rochas dos «skarns», quer não 

alteradas, quer quase completamente alteradas (CERVEIRA et al., 1984). 

 
Tabela 4.6- Composição química de diferentes núcleos inalterados (“melões”), das crostas de alteração e de 
rochas inalteradas e muito alteradas dos «skarns» da mina de Tarouca (segundo CERVEIRA et al., 1984). 
 

Blocos arredondados 

Componentes (%) 
Núcleo inalterado 

Crosta 

meteorizada 

Rocha não 

alterada(1) 

Rocha não 

alterada(2) 

Rocha muito 

alterada(3) 

SiO2 38,80 35,50 41,37 46,44 35,10 

Al2O3 24,97 29,22 30,33 17,15 27,63 

Fe2O3 5,18 4,78 0,48 1,29 2,57 

FeO n.d. n.d. 2,25 6,99 0,69 

MnO n.d. n.d. 0,04 0,38 l.d. 

CaO 15,06 5,73 16,32 18,58 2,29 

MgO 1,72 2,73 1,33 4,71 1,08 

Na2O 1,95 1,88 0,99 0,71 0,25 

K2O n.d. n.d. 0,73 0,17 0,56 

TiO2 n.d. n.d. 0,42 0,65 l.d. 

P2O5 0,09 0,06 0,21 0,24 0,11 

S 0,49 0,06 0,36 1,23 l.d. 

WO3 8,00 7,83 3,50 0,25 11,55 

CO2 2,40 10,40 0,27 0,62 0,17 

H2O+ 0,17 0,12 0,94 0,72 10,14 

H2O- 0,15 0,10 0,19 0,14 8,06 

Total 98,98 98,41 99,73 100,27 100,20 

n.d. – não detectado; l.d. – abaixo do limite de detecção; (1) – rocha com quantidade reduzida de piroxenas; (2) – rocha 
com grande quantidade de piroxenas; (3) – rocha muito alterada, de aspecto argiloso e tons claros. 

 

As determinações analíticas de W efectuadas nos núcleos das rochas alteradas e nas 

crostas de alteração mostram que (CERVEIRA et al., 1984): 

 

1) há um enriquecimento em W (de 2 a 3 vezes) nas crostas; 

 

2) que o enriquecimento em W é mais acentuado quando as capas de alteração são 

constituídas por esmectites, ou estas estão presentes em quantidade apreciável; 

 

3) que o enriquecimento se dá também nas capas constituídas por gibbsite, embora em 

menor quantidade; 

 

4) que o teor em W decresce à medida que as diversas capas de alteração se transformam 

num produto essencialmente terroso e facilmente desagregável. 
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Dos dois minerais de tungsténio com interesse económico, volframite e scheelite, é sabido 

que o primeiro é o mais resistente a acções físicas e químicas, enquanto a scheelite se 

caracteriza por uma mais fácil fragmentação e dissolução. Também é sabido que a scheelite é 

mais facilmente atacada em meio ácido que os outros minerais de W. No caso de Tarouca, 

CERVEIRA et al. (1984) verificaram que esse ataque é intenso, podendo ir até à completa 

solubilização, sempre que as rochas em que a mineralização se encontra se alteram intensamente 

para minerais argilosos, como é o caso da amostra 3 (tabela 4.6). 

Segundo aqueles autores, os fenómenos de substituição e lixiviação da scheelite são bem 

visíveis nas rochas muito alteradas, ocorrendo preferencialmente ao longo das clivagens e 

fracturas, com preenchimento posterior por um produto de natureza clorítica ou, raramente, por 

produtos com propriedades ópticas semelhantes às da tungstite ou hidrotungstite. 

Os estudos químicos, petrográficos e mineralógicos dos «skarns» e das scheelites da mina 

de Tarouca, conduzidos por CERVEIRA et al. (1984), mostram que existe uma migração do W por 

razões supergénicas, embora a formação de minerais secundários seja extremamente rara e 

circunscrita à vizinhança próxima da scheelite decomposta. Os estudos de DRX não permitiram 

detectar a presença de minerais secundários de W nas crostas de alteração, pelo que é de admitir 

que, na fixação deste elemento, têm papel determinante os fenómenos de adsorção e troca iónica 

que se processam nas camadas argilosas. 

Concretamente, os fenómenos de lixiviação da scheelite são resultado da existência de um 

meio ácido, o qual permite a formação de iões tais como HWO4
- e WO4

2- e heteropoliácidos como 

por exemplo H8Si 6(W2O7). Estes, por sua vez, dão lugar, em meio ácido, na vizinhança imediata 

da scheelite, à formação de minerais secundários de W. Atendendo à quantidade de Si disponível, 

o heteropoliácido correspondente poderá ser adsorvido pelos minerais argilosos de neoformação, 

que dispõem de uma grande superfície específica (caso da gibbsite) ou dar lugar a troca de iões 

na rede das esmectites (CERVEIRA et al., 1984; LASSNER & SCHUBERT, 1999). 

Por outro lado, variações do pH no sentido da alcalinização aumentam a mobilidade do W 

transportando-o sob a forma de heteropoliões (Mx Wx Oz)n- (HORSNAIL, 1980). 

 

 

4.4.3.1- TIPOLOGIA DA MINERALIZAÇÃO 
 

Relativamente aos «skarns», a scheelite é identificada como o único minério de interesse 

económico, ocorrendo também diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, esfalerite, pirrotite, 

calcopirite), entre outros minerais. Relativamente aos minerais silicatados que suportam a 

mineralização (gangas) é de destacar a presença dominante de quartzo, tremolite-actinolite, 

diopsido-edbergite, labradorite-anortite, granadas e carbonatos e de alguma moscovite, anfíbolas, 

epídoto, fluorite e apatite (VIEGAS, 1972; CERVEIRA et al., 1974, citados por PEREIRA & BAPTISTA, 

1982; VIEGAS, 1978; RAMOS & VIEGAS, 1980; PEREIRA & BAPTISTA, 1981; 1982; CERVEIRA, 1984; 

CERVEIRA et al., 1984). 
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Os estudos efectuados, no âmbito do presente trabalho, sobre o contexto mineralógico e 

geoquímico dos «skarns» da mina de Tarouca, permitem concluir que: 

 

• Parece distinguirem-se duas gerações de scheelite. Uma constituída por pequenos 

cristais disseminados na paragénese do «skarn», com tendência idiomórfica, por vezes 

fragmentados e corroídos na periferia. Esta scheelite ocorre envolvida por arsenopirite, 

calcopirite e pirrotite e como inclusão nesta. A scheelite da outra geração ocorre 

intercrescida com os minerais da matriz, nomeadamente com plagioclase, sendo 

variável a sua granulometria, mas é nitidamente mais grosseira e com clivagens nítidas. 

A pirrotite, calcopirite, esfalerite e galena ocorrem com ela associadas. Apresenta 

inclusões frequentes de arsenopirite; 

• A arsenopirite é um dos sulfuretos dominantes e foi um dos primeiros a cristalizar. É 

hipidiomórfica a idiomórfica com inclusões de pirrotite, pirite e calcopirite. Aparece 

moldada por pirite e pirrotite e é penetrada por calcopirite ao longo de fracturas; 

• A pirite é o sulfureto dominante e aparece quer em massas, quer em pequenos cristais 

idiomórficos. Molda a arsenopirite e preenche fracturas nesta. Deriva claramente da 

pirrotite, como o provam os muitos resíduos desta “fossilizados” no seio daquela; 

• A pirrotite ocorre como relíquias inclusas na pirite e na arsenopirite e como cristais de 

grandes dimensões, xenomórficos, intersticiais, a envolver a scheelite; 

• A esfalerite ocorre em pequenos cristais xenomórficos, intercrescidos com os minerais 

das gangas e com a pirrotite. Mostra frequentes “exsoluções” de calcopirite e inclusões 

de pirrotite; 

• A calcopirite é anédrica e ocorre em pequenos cristais, quer a envolver a pirrotite e a 

scheelite e a preencher fracturas na arsenopirite, quer em inclusões na esfalerite, na 

arsenopirite e na pirrotite. 

• Óxidos de ferro, bem como clorite, minerais argilosos diversos e hidrotungstatos (raros), 

ocorrem em fracturas da scheelite e dos sulfuretos e certamente resultam de alteração 

supergénica. Alguns cristais de scheelite ocorrem quase totalmente lixiviados, 

preferencialmente ao longo das clivagens e fracturas, com formação de veios de 

minerais argilosos e hidrotungstatos, assim como de hidróxidos de ferro resultantes de 

alteração dos sulfuretos. 

 

Para além das fases aludidas, outras ocorrem que não são determinantes para a vertente 

pretensão, pelo que nos eximimos de as focar individualmente. Estão neste caso, entre outras, 

ilmenite e magnetite. 
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Além das mineralizações dos «skarns», destacamos ainda as dos filões pegmatíticos, 

constituídas por cassiterite, com numerosas inclusões de columbite-tantalite, numa ganga de 

quartzo, feldspato e moscovite. 

A cassiterite ocorre sob a forma de pequenos cristais ou associados em pequenos 

agregados de cristais. É hipidiomórfica a idiomórfica e zonada com alternância de estreitas zonas 

claras quase incolores e zonas escuras fortemente pleocróicas. Apresenta frequentes inclusões 

de cristais prismáticos, idiomórficos de columbite-tantalite. Estes ocorrem também disseminados 

nas gangas. 

 

 

4.4.4- GEOLOGIA DOS JAZIGOS DE REGOUFE E DE RIO DE FRADES 
 

Na região de Covêlo de Paivó estão identificados vários jazigos de estanho e tungsténio, 

que geneticamente se relacionam com o maciço granítico de Regoufe (SLUIJK, 1963; PEREIRA et 

al., 1980; BAPTISTA, 1981; VRIEND et al., 1985; VAN GAANS et al., 1990; VAN DE HAAR et al., 1993). 

Em torno do plutonito de Regoufe há várias áreas mineralizadas, sendo a mais importante a área 

da mina de Rio de Frades, cujos filões de quartzo mineralizados preenchem fracturas nos 

metassedimentos do Super Grupo Dúrico-Beirão. Também no interior do maciço ocorrem diversos 

jazigos, destacando-se, no bordo oriental, o da mina de Regoufe. Nestas áreas, segundo SLUIJK 

(1963), a mineralização ocorre em filões de quartzo, cujos componentes de valor económico são 

sobretudo volframite e em alguns casos cassiterite, e mais raramente scheelite. Os restantes 

componentes são, principalmente, arsenopirite, pirite, esfalerite e turmalina. 

O jazigo de Regoufe localiza-se na parte sudeste do plutonito com o mesmo nome, perto da 

orla deste, numa área de ocorrência quer do granito moscovítico, com albite, de grão médio, quer 

do granito porfiróide, de duas micas, assim como de uma zona de transição entre estes (VRIEND et 

al., 1985; VAN GAANS et al., 1990). 

Na tabela 4.7 apresentam-se as composições químicas médias das rochas de Regoufe, em 

elementos principais e em traço, segundo PINTO (1985); na tabela 4.8 indicam-se os intervalos de 

variação e os valores médios dos elementos químicos do maciço de Regoufe, apresentados por 

VRIEND et al. (1985), assim como os valores médios dos elementos químicos das rochas 

metassedimentares da auréola de contacto, colhidas nos primeiros 600 m em torno do maciço, 

assim como dos metassedimentos do Super Grupo Dúrico-Beirão, amostrados a mais de 2,5 km 

do contacto granito – xisto, segundo VAN DE HAAR et al. (1993); e, finalmente, na tabela 4.9 

mostram-se os valores médios das análises químicas dos diferentes tipos de granitos que 

compõem o maciço de Regoufe, apresentados por VAN GAANS et al. (1990). 
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Tabela 4.7- Valores médios das análises químicas do maciço granítico de Regoufe (segundo PINTO, 1985). 
 

 Amostras do granito de Regoufe  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Média 

Elementos maiores (%) 

SiO2 73,3 73,5 73,6 73,4 73,5 73,0 72,7 72,9 72,9 72,1 73,5 73,3 73,2 73,3 73,1 
TiO2 0,02 0,06 0,01 0,02 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 
Al2O3 74,9 14,9 15,3 14,4 14,1 14,6 14,7 14,9 15,1 14,9 14,1 14,6 14,6 14,0 14,6 
Fetot 1,29 1,12 1,17 0,80 1,16 1,03 1,08 0,8 0,78 1,39 1,13 1,37 1,09 1,17 1,10 
Fe2O3 0,40 0,30 0,29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,33 
FeO 0,80 0,74 0,77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,77 
MnO 0,08 0,08 0,10 0,08 0,11 0,11 0,1 0,08 0,08 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,08 
MgO 0,13 0,27 0,20 0,13 0,24 0,30 0,22 0,17 0,16 0,18 0,22 0,26 0,14 0,32 0,21 
CaO 0,55 0,31 0,31 0,61 0,50 0,49 0,43 0,52 0,45 0,86 0,68 0,67 0,58 0,71 0,55 
Na2O 3,38 3,62 4,20 4,46 3,57 3,85 3,92 4,43 4,27 4,08 4,12 4,16 4,08 3,84 4,00 
K2O 4,61 4,32 3,94 4,00 4,32 4,39 4,26 3,72 3,95 4,24 4,10 4,04 4,45 4,42 4,20 
P2O5 0,52 0,37 0,33 0,49 0,38 0,38 0,41 0,50 0,46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,43 
H2O+ 1,04 1,15 0,95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,05 
H2O- 0,10 0,10 0,09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,08 0,11 0,09 0,04 0,07 0,09 
P.R. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,46 1,50 1,52 1,44 1,61 1,51 

Total 99,8 99,7 100,1 - - - - - - - - - - -  

Elementos menores (ppm) 

Ba 95 85 25 15 92 90 62 10 8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54 
Nb 54 37 62 50 33 35 36 56 48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 
Rb 870 732 928 857 673 697 777 742 780 693 645 695 710 710 751 
Sr 25 28 58 39 36 37 32 47 22 34 31 29 37 33 35 
Zr 23 33 20 21 41 50 32 18 23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29 

n.d.= não detectado 

 

Segundo PINTO (1985), os granitos de Regoufe situam-se no domínio das rochas calco-

alcalinas com potássio normal, diferenciando-se da posição de diversos granitóides portugueses 

que pertencem às séries com potássio elevado. Por outro lado, estas rochas vêm engrossar o 

número dos granitóides portugueses para os quais se observa uma tendência para a correlação 

negativa entre Rb e Sr, ocupando posições semelhantes às de um conjunto de complexos 

granitóides intracrustais e de intrusões graníticas consideradas por JOHAN et al. (1980 citado por 

PINTO, 1985) como tendo sido formados por cristalização fraccionada, ou por fusão parcial de 

rochas metamórficas. 

À semelhança de muitos outros granitóides hercínicos portugueses, todas as indicações 

apontam para que as rochas do maciço de Regoufe sejam granitos do tipo S (CHAPPELL & WHITE, 

1974), nomeadamente (PINTO, 1985): o índice S/I superior a 1,1; ocorrência de corindo normativo; 

diagramas de variação erráticos; razões 87Sr/86Sr iniciais iguais ou superiores a 0,706; a 

mineralização em estanho associada; e a ocorrência de xenólitos de rochas metassedimentares 

no seio do plutonito. 
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Tabela 4.8- Intervalos de variação e valores médios dos elementos químicos do maciço de Regoufe (segundo 
VRIEND et al., 1985 e VAN DE HAAR et al., 1993) e valores médios dos elementos químicos das rochas da 
auréola de contacto1 e do Super Grupo Dúrico-Beirão2 (segundo VAN DE HAAR et al., 1993). 
 

 Granito de Regoufe 

 Mínimo – Máximo Média 
Auréola metamórfica 

Super Grupo Dúrico-

Beirão 

Óxidos (%) 

Fe2O3 — 0,745 5,11 4,16 

P2O5 0,27 – 0,71 0,45 0,14 0,06 

MgO — 0,136 1,35 1,71 

CaO — 0,29 0,08 0,08 

TiO2 0,011 – 0,224 0,062 0,78 0,54 

Elementos (ppm) 

Sn 28 – 101 54 28 <3 

F — 3410 570 75 

B — 280 820 69 

Li 240 – 900 555 103 66 

Cs 28 – 118 58 14 8 

W 7 – 34 16 15 <6 

Rb 491 – 965 700 155 88 

Be — 18 4 1 

Ta 7 – 35 15 6 8 

F 2000 – 6880 3410 570 75 

U 1 – 21 10 — — 

Ce — 22 59 29 

La — 6,4 33 18 

Nb 19 – 59 37 10 10 

Zn 30 – 150 80 83 71 

Cu 3 – 17 8 — — 

Zr 17 – 85 35 198 154 

Sr 13 – 109 36 — — 
1Primeiros 600 m da auréola em torno do granito; 2a partir dos 2500 m do contacto granito – xisto. 

 

Embora os granitos de Regoufe mostrem uma forte afinidade com a categoria de granitos 

«Younger», normal no Norte de Portugal, ou seja, com os granitos biotíticos, de grão grosseiro e 

porfiróides, as diferenças não deixam de ser evidentes. Algumas são de índole textural, mas na 

sua maior parte são diferenças composicionais, devidas, provavelmente, a alterações secundárias 

em consequência da metassomatose de origem deutérica durante a importante fase 

metassomática que se seguiu à fase magmática (SLUIJK, 1963; PEREIRA et al., 1980; VRIEND et al., 

1985; VAN GAANS et al., 1990; VAN GAANS et al., 1995). Segundo SLUIJK (1963), neste mecanismo 

desempenharam um importante papel os seguintes processos: a moscovitização parcial ou 

completa da biotite; a suposta albitização completa da plagioclase mais antiga e mais cálcica; a 

albitização inicial da microclina; a moscovitização parcial e a quatzificação dos feldspatos; e, 

finalmente, a formação de apatite e turmalina. 
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Tabela 4.9- Valores médios das análises químicas dos diferentes tipos de granitos do maciço de Regoufe 
(segundo VAN GAANS et al., 1990). 
 

Granito porfiróide de duas micas  Granito moscovítico com albite 

 
Área 

da 

mina 

Outra 

área 

Outra 

área 
Média  

Área 

da 

mina 

Área 

da 

mina 

Outra 

área 
Média 

Média 

Óxidos (%) 

SiO2 74,2 74,3 74,7 74,4  73,4 75,1 74,2 74,4 74,4 

CaO 0,11 0,20 0,22 0,19  0,24 0,40 0,25 0,32 0,27 

Na2O 2,90 3,46 3,27 3,31  3,68 4,42 4,03 4,13 3,83 

K2O 4,90 4,32 4,39 4,44  3,99 3,91 4,00 3,96 4,13 

Elementos (ppm) 

W 15 13 14 14  16 15 15 15 15 

Sn 56 39 55 47  66 58 54 58 54 

Nb 18 19 20 19  31 33 33 33 29 

Ta 28 24 23 25  32 38 35 36 33 

Ti 309 322 361 331  153 90 102 108 187 

Zr 31 30 36 32  20 14 17 16 21 

Cs 55 29 31 34  48 32 28 34 34 

Rb 662 532 513 557  727 739 661 708 663 

Sr 38 38 41 39  35 50 43 44 42 

P 1386 1301 1246 1301  2062 2305 2036 2163 1855 

 
Os teores obtidos quer para o Sn, quer para o W (tabelas 4.8 e 4.9), por VRIEND et al. (1985) 

e VAN GAANS et al. (1990), mostram que os granitos de Regoufe são claramente especializados, 

estaníferos e volframíticos, de acordo com a gama de valores proposta por LEHMANN (1990) e por 

TISCHENDORF (1977). 

Os estudos isotópicos efectuados por PINTO (1983; 1985) sugerem que a instalação do 

plutonito de Regoufe decorreu no período 280 ± 8 M.a., de acordo com a isócrona de Rb-Sr 

definida por nove amostras de rocha total. 

SLUIJK (1963), que estudou pormenorizadamente o depósito da mina de Regoufe, conclui 

que a fase magmática e a fase deutérica foram seguidas por fases de mineralização local. O 

jazigo terá assentado num corpo granítico já solidificado, em parte por substituições 

metassomáticas em ambos os lados de fracturas que serviam de canais de afluência, e em parte 

por enchimento dos espaços abertos ao longo dessas fracturas. 

SLUIJK (1963) divide a fase principal do enchimento hipogénico dos filões em três estádios: 

1) o primeiro teria começado com a incrustação das paredes dos filões, particularmente com 

cassiterite e arsenopirite; 2) o segundo corresponde ao início da deposição de grandes 

quantidades de quartzo que conduziu à formação de filões de quartzo, mais antigos, que 

constituem ora filões individuais, ora as margens de filões compostos; estes filões, mais antigos, 

distinguem-se dos mais novos, que caracterizam o terceiro estádio, pela maior variedade de 

minerais que contêm, nomeadamente quartzo com muita arsenopirite, cassiterite, esfalerite e um 

pouco de berilo e volframite; 3) o terceiro estádio resultou na formação de filões de quartzo mais 
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novos, que constituem quer as partes centrais de filões compostos, quer filões individuais; estes 

filões, quantitativamente, são de muito maior importância do que os de primeira geração e 

consistem exclusivamente de quartzo e volframite. 

De acordo com SLUIJK (1963), provavelmente mais ou menos ao mesmo tempo em que se 

iniciava a fase principal do enchimento hipogénico dos filões, teria começado a fase local 

metassomática de mineralização na rocha granítica encaixante, que, no início, teria conduzido ao 

desenvolvimento de faixas estreitas de greisen ou de granito greisenizado (que por vezes contêm 

cassiterite) ao longo dos filões mais antigos. A greisenização teria cessado antes do terceiro 

estádio de enchimento dos filões. Depois, segundo SLUIJK (1963), as alterações da rocha 

encaixante limitaram-se a uma quartzificação amiúde intensa. 

A fase hipogénica mais recente, que se seguiu ao enchimento mais ou menos completo dos 

filões, caracteriza-se principalmente por substituições metassomáticas e incrustações minerais 

(SLUIJK, 1963). 

Baseado na ocorrência de volframite com elevados conteúdos em Mn nos filões de quartzo 

da mina de Rio de Frades, SLUIJK (1963) postulou a proximidade, em profundidade, de uma 

segunda apófise do granito de Regoufe, no extremo sudoeste da auréola de contacto, que deverá 

ser igualmente responsável por esta mineralização. 

Os efeitos metassomáticos provocados nos xistos do Super Grupo Dúrico-Beirão pela 

instalação do maciço de Regoufe estão bem patentes nos dados apresentados na tabela 4.8 (VAN 

DE HAAR et al., 1993). Os xistos da auréola de metamorfismo de contacto encontram-se fortemente 

enriquecidos, relativamente às rochas de, em Sn, F, B e Be, e possivelmente em W, P e Ca. 

De acordo com VAN DE HAAR et al. (1993), a geoquímica dos xistos do Super Grupo Dúrico-

Beirão da área do maciço de Regoufe pode caracterizar-se pelo comportamento de três grupos 

distintos de elementos químicos. O grupo de elementos relacionados com o jazigo mineral inclui o 

Sn, F, B, W, Cs e Rb. Assim, os fluidos responsáveis pela mineralização do próprio granito 

também terão causado o enriquecimento nos elementos mencionados dos xistos, principalmente 

num raio de 0,5 km em torno do maciço granítico. O grupo do Fe, Li, P, Mg, Ce, Ca, La e Zn que 

reflecte, essencialmente, a variação composicional inicial dos xistos, mostra que esta variação 

química é considerável, mesmo à escala local. Finalmente, a greisenização e albitização do 

granito terão causado a lixiviação de grande parte do Zr e Ti da parte mais superficial do granito e 

dos xistos da envolvente directa e a sua (re)deposição, juntamente com Rb e Nb, a distancias de 

até cerca de 1 km do contacto granito – xisto. 

No jazigo de Rio de Frades os filões de quartzo com volframite, satélites do granito de 

Regoufe, resultaram, segundo BAPTISTA (1981) e RIBEIRO e PEREIRA (1982), da reabertura de 

fendas de tracção sub-horizontais, geradas por um mecanismo de fracturação hidráulica (ver 

2.2.4.2), normais ao estiramento X3 subvertical no plano de xistosidade da terceira fase de 

deformação. Segundo BAPTISTA (1981), esta situação anómala do estiramento é provavelmente 

devida ao facto de se estar na terminação da zona de cisalhamento esquerda do sulco carbonífero 

dúrico-beirão. 
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4.4.4.1- TIPOLOGIA DA MINERALIZAÇÃO DO JAZIGO DE REGOUFE 
 
A volframite é identificada como o minério económico mais abundante, ocorrendo também 

alguma cassiterite. Entre outros minerais, ocorrem diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, 

esfalerite), bismutinite e bismuto nativo. Relativamente aos minerais silicatados que suportam a 

mineralização é de destacar a presença dominante de quartzo e de alguma moscovite, berilo e 

apatite. 

Os estudos efectuados por SLUIJK (1963) sobre o contexto mineralógico e geoquímico dos 

filões da mina de Regoufe permitem concluir que: 

 
• A volframite ocorre em grande quantidade nos filões de quartzo mais novos, em grandes 

cristais idiomórficos, prismáticos, sendo rara nos filões de quartzo antigos e estando, 

geralmente, ausente nas incrustações das paredes dos filões; 

• Distinguem-se duas gerações de cassiterite, formadas durante o primeiro e o segundo 

estádios de deposição em filões. É idiomórfica e os maiores cristais pertencem ao 

primeiro estádio, encontrando-se em contacto directo com as rochas encaixantes dos 

filões. Os cristais do segundo estádio encontram-se envolvidos por quartzo. A cassiterite 

ocorre apenas nos filões de quartzo mais antigos; 

• A arsenopirite é o sulfureto dominante e foi um dos primeiros a iniciar a cristalização, que 

se prolongou até ao segundo estádio de deposição. É abundante nos filões e ocorre 

intimamente associada com a cassiterite. A arsenopirite do primeiro estádio encontra-se 

em contacto com o encaixante, enquanto que a do segundo estádio se encontra 

envolvida por quartzo, quer em agregados finos, quer em cristais grandes, idiomórficos, 

em associação com cassiterite, esfalerite e, ocasionalmente, volframite; 

• A esfalerite é hipidiomórfica, não pertence ao grupo de minerais precoces que incrustam 

as paredes dos filões, mas é comum no seio do quartzo juntamente com a cassiterite e a 

arsenopirite. É o mineral dominante em alguns veios muito finos e praticamente sem 

quartzo, acompanhado por cristais idiomórficos de berilo, cassiterite e arsenopirite. 

Apresenta numerosas e irregulares “exsoluções” de calcopirite («chalcopyrite disease»); 

• A pirite não é frequente no depósito de Regoufe e é um dos últimos minerais a 

cristalizar, só aparecendo depois da fase principal de enchimento hipogénico dos filões. 

É geralmente hipidiomórfica, mas alguns cristais são idiomórficos. Tem inclusões de 

arsenopirite e, por vezes, molda e penetra as fracturas de cristais de cassiterite, 

arsenopirite e esfalerite. Possui veios irregulares de bismutinite associada com bismuto 

nativo; 

• Escorodite e limonite, bem como, mais raramente, autunite e bindheimite, ocorrem 

certamente como resultado de alteração supergénica. 
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A sucessão paragenética definida por SLUIJK (1963) para os filões de quartzo com 

volframite e cassiterite da mina de Regoufe compreende três estádios principais de deposição e 

reequilíbrio mineral: 

 
1) O estádio 1 corresponde à deposição de apatite, de moscovite (?), de cassiterite 

acompanhada de berilo, de arsenopirite, de esfalerite e, eventualmente, de volframite (?); 

 
2) O estádio 2 relaciona-se com a deposição do quartzo, de cassiterite e de volframite, além 

de sulfuretos (arsenopirite e esfalerite); 

 
3) O estádio 3 caracteriza-se pela deposição preponderante de quartzo e de volframite. 

 
A sequência deposicional completa-se com a indicação dos minerais que se consideram 

resultantes quer da fase hipogénica tardia (quartzo, moscovite, apatite, pirite, bismutinite, 

bertrandite e caulinite), quer de reacções, também tardias, supergénicas, de reequilíbrio (autunite, 

escorodite, limonite e bindheimite). 

 
 
4.4.4.2- TIPOLOGIA DA MINERALIZAÇÃO DO JAZIGO DE RIO DE FRADES 

 
Mineralogicamente, os filões mineralizados do jazigo de Rio de Frades revelam uma 

variabilidade muito inferior à dos filões do jazigo de Regoufe. A volframite é igualmente 

identificada como o minério económico mais abundante, ocorrendo também cassiterite e alguma 

scheelite, acompanhadas por diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, esfalerite, marcassite, 

pirrotite, estanite) e bismuto nativo. Relativamente aos minerais silicatados que suportam a 

mineralização destaca-se a presença dominante de quartzo e de alguma moscovite e turmalina. 

Os estudos efectuados por SLUIJK (1963) sobre dos filões da mina de Rio de Frades 

permitem concluir que: 

 
• A volframite ocorre em grande quantidade, em grandes cristais idiomórficos, prismáticos 

a tabulares. Alguns cristais evidenciam, ao longo das margens ou das fracturas, 

alteração para ferberite; 

• A cassiterite é idiomórfica e zonada com alternância de estreitas zonas claras quase 

incolores e zonas escuras fortemente pleocróicas. Apresenta pequenas inclusões de 

columbite-tantalite; 

• A arsenopirite é o sulfureto dominante e ocorre em cristais idiomórficos. Por vezes, nas 

paredes dos filões, ocorrem cristais idiomórficos de arsenopirite, com vários milímetros 

de diâmetro, com inclusões de turmalina; 

• A esfalerite não é muito abundante, mas é de ocorrência regular. Apresenta inclusões de 

calcopirite, marcassite, pirrotite, estanite e bismuto nativo. 
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4.5- GEOQUÍMICA DOS MINERAIS DOS JAZIGOS 
 

Após a descrição dos aspectos relativos à geologia dos diferentes jazigos das áreas 

mineiras estudadas, assim como à tipologia das respectivas mineralizações, apresenta-se agora 

informação relativa à geoquímica dos minerais que compõem aquelas paragéneses. Os dados 

referentes à mina de Ervedosa são, essencialmente, os que constam nos trabalhos de GOMES 

(1996), GOMES (1999) e GOMES e NEIVA (2001). Relativamente às restantes minas, a escassez, ou 

mesmo a ausência, de informação dedicada levou à amostragem de materiais mineralizados e à 

execução de lâminas polidas para o estudo mineralógico e geoquímico. 

 

 

4.5.1- GEOQUÍMICA DOS MINERAIS DOS FILÕES DE QUARTZO MINERALIZADOS 
DA MINA DE ERVEDOSA 

 

A cassiterite constitui o minério de interesse económico mais abundante nos filões 

mineralizados de Ervedosa, ocorrendo também diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, esfalerite, 

pirrotite, calcopirite, estanite), assim como matildite, bismutinite e bismuto nativo (figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7- Mineralogia dos filões de quartzo de Ervedosa: a) e b) partes de cristais de cassiterite com zonas 
claras e zonas escuras, fortemente pleocróicas (LN- nicóis //); c) arsenopirite (asp) e pirite (pi); d) esfalerite 
(esf) com exsoluções de calcopirite (cal). 
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4.5.1.1- CASSITERITE 
 

As análises de cassiterite obtidas por GOMES (1996) e GOMES e NEIVA (2001) aproximam-se 

da composição ideal SnO2, admitindo na sua estrutura pequenas quantidades de Ti, Fe, Mn, Nb e 

Ta. Os teores obtidos são apresentados na tabela 4.10, distinguindo as zonas mais claras e mais 

escuras da cassiterite (figura 4.7 a, b). As zonas mais escuras têm um pouco mais de Ta+Nb do 

que as zonas claras. 

GOMES e NEIVA (2001) verificaram uma boa correlação negativa de Sn com o somatório dos 

catiões octaédricos (Ti+Fe+Mn+Nb+Ta). Embora não tenham registado uma correlação nítida 

entre a zonalidade e o pleocroísmo da 

cassiterite de Ervedosa e a sua 

composição química, GOMES e NEIVA 

(2001) verificaram que, invariavelmente, 

as zonas mais escuras e mais 

fortemente pleocróicas são as mais 

ricas em Nb+Ta+Fe+Ti. 

GOMES (1996) e GOMES e NEIVA 

(2001) também analisaram várias 

inclusões e exsoluções existentes na 

cassiterite, cujos resultados constam da 

tabela 4.11. Estas autoras utilizam os 

critérios químico-texturais de NEIVA 

(1995) para distinguir inclusão e 

exsolução dentro das cassiterites, 

atendendo a que as primeiras são 

anteriores à cassiterite, enquanto que 

as exsoluções são contemporâneas ou 

posteriores. Assim, encontram-se 

exsoluções de columbite, ixiolites e 

raras de rútilo e de volframite. 

Tabela 4.10- Análises químicas médias das zonas claras 
e zonas mais escuras da cassiterite de Ervedosa (óxidos 
em peso %) (extraído de GOMES e NEIVA, 2001). 
 

 Zonas da cassiterite 

 claras escuras 

SnO2 98,44 95,70 

Nb2O5 0,54 1,60 

Ta2O5 0,15 1,19 

TiO2 0,20 0,42 

FeO 0,16 0,53 

MnO 0,05 0,03 

WO3 – 0,02 

Total 99,544 99,49 

Número de catiões na base de 2 átomos de oxigénio 

Sn 0,989 0,961 

Nb 0,006 0,018 

Ta 0,001 0,008 

Ti 0,004 0,008 

Fe2+ 0,003 0,011 

Mn 0,001 0,001 

W – – 

Ta/(Ta+Nb) 0,14 0,31 

N 19 21 

n= Número de análises pontuais na cassiterite (Analista: M.E.P. Gomes) 

Segundo MÖLLER et al. (1988), estas exsoluções podem explicar-se pela substituição 

atómica de Sn na cassiterite por Ta+Nb, W e Fe+Mn, nas condições iniciais de formação da 

cassiterite. 

Os óxidos de Nb e Ta analisados por GOMES (1996) são do grupo da ixiolite-wodginite, uma 

vez que contêm quantidades significativas de Ti, W e Sn, mas são designadas ao longo do texto 

apenas como ixiolite. Esta autora refere que a exsoluções de ixiolite e de ilmeno-rútilo se 

concentram formando “enxames” nas zonas mais escuras da cassiterite, manifestando esta, nas 

proximidades da ixiolite, uma modificação química com empobrecimento no elemento que é 

dominante na exsolução. Relativamente ao W, GOMES (1996) salienta que nunca foram 
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detectados teores na cassiterite analisada, pelo que a volframite existente poderá representar 

moléculas de (Fe,Mn)WO4 que, pontualmente, substituíram Sn2O4. 

Na cassiterite de Ervedosa, GOMES (1996) encontrou exsoluções de ixiolite titanífera 

(Nb,Ti,Ta,Fe>Mn,W,Sn)4O8 e volframo-ixiolite (Nb,Mn,Fe,W,Ta,Ti,Sn)4O8. Em ambas os teores de 

Nb são superiores aos de Ta e a volframo-ixiolite possui maior razão Mn/(Mn+Fe) do que a ixiolite 

titanífera. 

 
Tabela 4.11- Análises químicas médias de exsoluções na cassiterite dos filões de quartzo de Ervedosa 
(óxidos em peso %) (extraído de GOMES & NEIVA, 2001). 
 

 Columbite Ixiolite titanífera Ixiolite com W>Ti Volframite Rútilo 

Nb2O5 13,51 58,08 56,57 1,59 13,12 

Ta2O5 63,02 12,69 12,88 0,24 5,81 

TiO2 2,69 4,01 2,23 0,06 72,06 

SnO2 1,01 1,47 0,57 0,31 1,71 

WO3 2,00 4,62 9,35 72,31 1,17 

MnO 4,54 5,99 11,85 10,60 0,02 

FeO 13,71 12,67 6,86 13,41 5,75 

Total 100,48 99,53 100,31 98,52 99,64 

 6(O) 8(O) 8(O) 4(O) 2(O) 

Nb 1,665 2,081 2,045 0,037 0,088 

Ta 0,224 0,278 0,289 0,003 0,024 

Ti 0,119 0,240 0,135 0,002 0,807 

Sn 0,024 0,047 0,019 0,006 0,010 

W 0,030 0,095 0,196 0,952 0,005 

Mn 0,224 0,403 0,804 0,456 - 

Fe 0,677 0,841 0,466 0,570 0,072 

Total 2,963 3,985 3,954 2,026 1,006 

n 10 26 11 2 5 

n= Número de análises pontuais; O = oxigénio (Analista: M.E.P. Gomes) 

 

 

4.5.1.2- SULFURETOS 
 
As análises químicas, efectuadas por GOMES (1996), representativas dos diversos 

sulfuretos e sulfossais encontrados nos filões de quartzo de Ervedosa são apresentadas na tabela 

4.12. 

Segundo GOMES (1996) e GOMES e NEIVA, 2001, as arsenopirites de Ervedosa apresentam 

os teores de Cu+Ag+Sb+Mn+Zn inferiores a 0,3 % e a fórmula química geral aproxima-se sempre 

de FeAsS. Estas autoras consideram três populações distintas de arsenopirite (tabela 4.12): a) 

euédrica a subeuédrica com inclusões de pirrotite; b) subeuédrica que molda e penetra a 

cassiterite; e c) anédrica, tardia, que molda e penetra a pirite (figura 4.7 c). 

Entre as arsenopirites analisadas, a mais tardia, que molda e penetra a pirite (c), tende a 

ser a mais rica em Fe e a mais pobre em As. 
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Tabela 4.12- Análises químicas médias (peso %) de sulfuretos e sulfossais dos filões mineralizados de 
Ervedosa (extraído de Gomes, 1996 e GOMES & NEIVA, 2001). 
 

 Arsenopirite Esfalerite Calcopirite  

 a b c 
Pirite 

d e 
Pirrotite 

f g h 
Estanite Matildite Bismutinite 

Fe  34,8 34,8 35,6 46,5 6,41 4,59 60,2 29,0 30,4 30,2 12,5 1,75 0,42 

Mn 0,01 0,05 0,04 0,03 0,12 0,06 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 n.d. 0,1 

Cu n.d. 0,16 0,08 0,00 0,05 n.d. 0,15 33,5 33,3 33,3 28,4 n.d. 0,50 

Zn 0,07 0,07 0,07 0,10 59,9 60,4 0,05 1,79 0,05 n.d. 1,36 0,13 0,12 

Pb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,08 n.d. 0,05 n.d. 2,2 n.d. 

Cd n.d. n.d. n.d. n.d. 0,63 0,76 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,09 n.d. n.d. 

Bi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55,4 81,1 

Sn 0,08 0,07 0,04 0,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27,4 n.d. n.d. 

Ag n.d. 0,07 0,10 0,06 n.d. 0,01 n.d. 0,08 n.d. 0,05 0,18 25 0,2 

As 46,2 45,8 45,3 0,27 0,05 0,01 0,12 0,04 0,04 0,13 0,06 n.d. n.d. 

Sb n.d. 0,07 0,07 0,04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Au n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02 n.d. n.d. 

S 19,0 19,2 19,5 52,7 33,5 34,1 39,2 34,9 35,1 34,7 29,7 16,8 18,8 

Total 100,2 100,3 100,8 99,79 100,6 99,9 99,67 99,4 98,9 98,4 99,82 100,99 101,21 

n 19 17 22 21 4 3 11 13 10 4 14 2 4 
n= número de análises pontuais; n.d.= não detectado (Analista: M.E.P. Gomes); arsenopirite: a) euédrica a subeuédrica, b) subeuédrica que 
molda a cassiterite, c) anédrica que molda e penetra a pirite; esfalerite: d) precoce, e) tardia; calcopirite: f) exsolução, g) subeuédrica, h) em 
veios. 
 

Nas esfalerites de Ervedosa (figura 4.7 d), analisadas por GOMES (1996), a soma dos teores 

de Fe, Cu, Mn e Cd, elementos podem substituir o Zn, não ultrapassa 13 %. A esfalerite tardia, 

analisada nas fracturas da cassiterite (tabela 4.12), tem menos FeS (moles = 8,2 %) do que a 

esfalerite associada com a calcopirite (moles = 11,1 %). 

Geralmente a composição dentro de cada cristal de esfalerite é homogénea, mas GOMES 

(1996) também verificou uma tendência para o bordo da esfalerite de um cristal individual ser mais 

pobre em FeS (moles = 8,2 %) do que o núcleo respectivo (moles = 11,6 %). 

GOMES (1996) identificou, com base na composição química (tabela 4.12), pirrotite 

monoclínica de composição média Fe0,88S1,00 nos filões de quartzo de Ervedosa. 

A calcopirite analisada por GOMES (1996) apresenta, na generalidade, composição 

homogénea e a calcopirite exsolvida da esfalerite é a única com Zn significativo. 

A estanite encontrada nos filões de quartzo de Ervedosa apresenta a composição média 

Cu1,94Fe0,97Zn0,09Sn1,00S4 (GOMES & NEIVA, 2001). 

 
 

4.5.2- GEOQUÍMICA DOS MINERAIS DOS FILÕES DE QUARTZO MINERALIZADOS 
DA MINA DE ADORIA 

 
A volframite constitui o minério de interesse económico mais abundante nos filões 

mineralizados de Adoria, ocorrendo também diversos sulfuretos (pirite, esfalerite, galena, 

calcopirite, estanite, pirrotite), assim como bismuto nativo (figura 4.8). 
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Figura 4.8- Mineralogia dos filões de quartzo de Adoria: a) e b) cristais de volframite (LN- nicóis //); c) cristais 
de pirite (pi); d) galena (gl) a moldar pirite; e) inclusões de pirite em calcopirite (cal); f) pirite e galena com 
inclusão de pirrotite (po); g) galena com inclusão de bismuto nativo; h) filonete de estanite (es) a penetrar a 
esfalerite (esf). 
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4.5.2.1- VOLFRAMITE 
 

Na tabela 4.13 apresentam-se os valores médios das análises químicas de cristais de 

volframite dos filões mineralizados de Adoria (figura 4.8 a, b), assim como os valores médios de 

Mn e Fe, recalculados para 100 e as relações Fe/W, Mn/W e Mn/(Fe+Mn). 

A interpretação destes dados analíticos permite verificar que os vários cristais de volframite 

mostram valores semelhantes, no que respeita à % molar de Fe e de Mn, não havendo 

diferenciação em função da localização do ponto analisado. A %Mn situa-se no intervalo 

90<%Mn<95, em todos os pontos analisados, pelo que a volframite é do tipo hubnerite. 

 

 

4.5.2.2- SULFURETOS 
 

Na tabela 4.14 apresentam-se os 

valores médios das análises químicas dos 

diversos sulfuretos encontrados nos filões 

de quartzo de Adoria. 

A galena tem fórmula química média 

Pb0,94S1,00 ou, melhor, (Pb,Ag)0,98S1,00. 

Pode ainda referir-se a presença 

esporádica de outros elementos, 

nomeadamente de Fe, Zn e Bi. A galena 

de Adoria apresenta numerosas inclusões 

de bismuto nativo (figura 4.8 d, f, g). 

A pirite apresenta de uma maneira 

geral composição química próxima da 

estequiométrica, sendo ainda de registar a 

presença esporádica de outros elementos, 

nomeadamente de Cu e Pb. Com base 

nas análises químicas efectuadas nas 

pirites de Adoria obtivemos a fórmula 

química média Fe0,99S2,00 (figura 4.8 c, d, e, 

f). 

Os resultados da análise química 

das esfalerites (figura 4.8 h), juntamente 

com as observações petrográficas, permitiram separar dois grupos distintos: (a) um grupo 

geneticamente precoce, que surge frequentemente como inclusão na galena, que revela teor 

médio de Fe da ordem de 5 % e teores significativos de Pb (cerca de 10 % em média); (b) e um 

outro, mais tardio, com cerca de 9 % de Fe em média e, também, teores mais elevados de Mn, 

Cu, Zn e S. 

Tabela 4.13- Análises químicas médias de volframite 
dos filões de quartzo de Adoria (óxidos em peso %). 
 

 Volframite 

Nb2O5 0,24 
Ta2O5 0,32 
TiO2 0,04 
SnO2 0,19 
WO3 73,86 
MnO 22,91 
FeO 2,23 
CaO 0,02 
Total 99,47 
Número de catiões na base de 4 átomos de oxigénio 

Nb 0,003 
Ta 0,002 
Ti 0,002 
Sn 0,003 
W 0,968 
Mn 0,981 
Fe 0,094 
Ca 0,001 
Total 2,053 
%at.Fe 8,77 
%at,Mn 91,23 
Fe/W 0,10 
Mn/W 1,01 
Mn/Fe+Mn 0,91 
n 20 

n= Número de análises pontuais na volframite (Analista: P.J.C. Favas) 
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Tabela 4.14- Análises químicas médias (peso %) de sulfuretos dos filões mineralizados de Adoria. 
 

 Esfalerite Calcopirite Estanite Pirrotite 

 Galena Pirite 
a b C d e f g h i j 

Fe  0,15 46,70 5,23 8,88 29,79 29,12 29,50 11,72 11,22 11,14 58,67 59,23 

Mn 0,03 0,02 0,14 0,30 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 n.d. 0,01 0,02 

Cu 0,08 0,15 0,08 0,77 35,17 33,62 35,48 29,40 29,30 29,50 0,08 0,05 

Zn 0,10 0,08 52,40 57,09 0,51 2,42 0,88 2,99 2,71 3,25 0,04 1,25 

Pb 84,21 0,19 10,52 0,02 0,10 0,07 0,08 n.d. n.d. n.d. 0,18 n.d. 

Cd n.d. 0,04 0,68 0,71 0,04 0,05 0,04 0,09 0,14 0,13 0,09 n.d. 

Bi 0,92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sn n.d. 0,09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27,49 27,82 27,82 n.d. n.d. 

Ag 1,49 0,03 0,21 0,04 0,03 0,03 0,04 0,004 0,003 n.d. 0,03 n.d. 

As 0,03 0,07 0,03 0,03 0,07 0,06 0,05 0,03 0,004 n.d. 0,08 0,11 

Sb 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 n.d. 0,02 n.d. 0,05 n.d. 

S 13,79 53,93 30,82 33,38 34,79 35,05 35,03 29,57 29,50 29,44 39,94 39,66 

Total 99,98 100,93 100,11 101,20 100,33 100,11 100,64 101,31 100,71 101,29 99,08 100,32 

n 62 55 4 23 19 9 16 5 7 3 8 3 
n= número de análises pontuais; n.d.= não detectado (Analista: P.J.C. Favas); esfalerite: a) precoce, inclusa na galena, b) tardia; calcopirite: 
c) anédrica a moldar e penetrar outros sulfuretos, d) exsolução na esfalerite, e) inclusa na galena; estanite: f) zonas de intercrescimento de 
calcopirite e esfalerite, g) inclusa na calcopirite, h) em fracturas na esfalerite; pirrotite: i) inclusa na galena, j) inclusa na esfalerite. 
 

Os cristais de esfalerite de qualquer dos grupos não evidenciam zonamento significativo e 

revelam composição bastante homogénea nos vários cristais analisados. A fórmula química média 

determinada para a esfalerite precoce é (Zn0,83,Fe0,10)S1,00, enquanto a esfalerite tardia pode 

descrever-se pela fórmula química (Zn0,84,Fe0,15)S1,00. As esfalerites tardias, com teores mais 

elevados de Cu, são as que apresentam maior frequência de “exsoluções” de calcopirite 

(«chalcopyrite disease»). 

Também é de registar a presença de pequenas percentagens de Cd em ambos os tipos de 

esfalerite, sem ultrapassar porém 0,9 %. No entanto há uma tendência para os valores mais 

elevados ocorrerem na esfalerite mais tardia. 

Os cristais de calcopirite analisados apresentam, na generalidade, composição homogénea 

(figura 4.8 e). A calcopirite exsolvida da esfalerite é a que apresenta teores de Zn mais 

significativos, manifestando, em contrapartida, menos Fe. Com base nas análises químicas 

efectuadas nas calcopirites de Adoria obtivemos a fórmula química média Cu2,0Fe1,9S4,0 ou, 

melhor, Cu2,0(Fe,Zn,Mn)2,0S4,0. 

A estanite encontrada nos filões de quartzo de Adoria apresenta, na generalidade, 

composição homogénea, apresentando a fórmula química média Cu1,96Fe0,86Zn0,19Sn0,99S4 (figura 

4.8 h). 

A pirrotite é relativamente rara ocorrendo, em geral, em pequenos cristais xenomórficos no 

seio da esfalerite e da galena (figura 4.8 f). Os primeiros caracterizam-se por teores um pouco 

mais elevados de Zn e os segundos por conterem mais Pb. A sua composição química média 

pode descrever-se com a fórmula Fe0,85S1,00. 
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4.5.3- GEOQUÍMICA DAS MINERALIZAÇÕES DOS «SKARNS» E DOS FILÕES 
PEGMATÍTICOS DA MINA DE TAROUCA 

 

Relativamente aos «skarns», a scheelite é identificada como o único minério de interesse 

económico, ocorrendo também diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, esfalerite, pirrotite, 

calcopirite), entre outros minerais (figura 4.9). No que respeita aos filões pegmatíticos, há a 

destacar a presença de cassiterite e columbite-tantalite (figura 4.10). 

 
 

4.5.3.1- SCHEELITE 
 
Na tabela 4.15 apresentam-se os valores médios das análises químicas de scheelite dos 

«skarns» de Tarouca, distinguindo-se entre duas gerações de scheelite: uma constituída por 

pequenos cristais disseminados na paragénese do «skarn», com tendência idiomórfica e 

ocorrendo envolvida por arsenopirite, calcopirite e pirrotite e como inclusão nesta (figura 4.9 b, c); 

e outra formada por cristais mais 

grosseiros, que ocorrem intercrescidos 

com os minerais da matriz (figura 4.9 a), 

nomeadamente com plagioclase. 

A scheelite de Tarouca mostra 

composição química quase pura, não 

havendo diferenças significativas entre as 

duas gerações identificadas, podendo a 

sua composição química média 

descrever-se com a fórmula 

Ca1,08W0,97O4. 

Tabela 4.15- Análises químicas médias da scheelite 
dos «skarns» de Tarouca (óxidos em peso %). 

 

 Scheelite 

 1ª geração 2ª geração 

WO3 78,06 78,12 

MoO3 0,08 0,09 

CaO 21,06 21,16 

FeO 0,16 0,02 

MnO 0,01 0,01 

Total 99,34 99,38 

n 34 48 
n= Número de análises pontuais na scheelite (Analista: P.J.C. Favas) 

 

 

4.5.3.2- SULFURETOS 
 

Na tabela 4.16 apresentam-se os valores médios das análises químicas dos diversos 
sulfuretos encontrados nos «skarns» de Tarouca. 

A arsenopirite de Tarouca tem composição química média de Fe1,02As0,97S1,00 e, na 
generalidade dos casos, os teores de Cu+Ag+Sb+Mn+Zn+Sn+Bi+Pb são inferiores a 0,3 % (figura 
4.9 b, c, e, f, h). Verifica-se, em diversos cristais, um decréscimo em As e aumento em S, do 
centro para o bordo do cristal, contrariamente ao verificado em Regoufe. Segundo LATTANZI et al. 
(1989) e SCOTT (1983) este decréscimo é compatível com temperaturas de deposição mais baixas 
e/ou com aumento da actividade de S. Este zonamento é inverso, já que KRETSCHMAR e SCOTT 
(1976) consideram que, em cristais individuais, o centro dos cristais deve ser enriquecido em S, 
quando a arsenopirite se associa com minerais ricos em S (pirite e/ou pirrotite), como é o caso. 
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Figura 4.9- Mineralogia dos «skarns» de Tarouca: a) cristais de scheelite (st) (LN- nicóis X); b) scheelite e 
arsenopirite (asp); c) scheelite, arsenopirite e pirrotite (po); d) esfalerite (esf) e pirrotite; e) arsenopirite com 
inclusão de pirrotite; f) arsenopirite e pirite (pi); g) cristais idiomórficos de pirite; h) calcopirite (cal) em fractura 
na arsenopirite. 
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Figura 4.10- Mineralogia dos filões pegmatíticos de Tarouca: a) e b) cristais de cassiterite (LN- nicóis //); c) 
e d) exsoluções de columbite-tantalite (ct) na cassiterite (cst). 

 

 
Tabela 4.16- Análises químicas médias (peso %) de sulfuretos dos «skarns» de Tarouca. 

 

 Pirrotite Calcopirite 

 
Arsenopirite Pirite Esfalerite 

a b c d e f 

Fe 35,03 46,47 8,87 59,76 59,49 59,46 30,22 30,01 30,04 

Mn 0,02 0,01 0,28 0,02 0,01 0,02 0,01 0,002 n.d. 

Cu 0,05 0,05 0,05 0,03 0,01 n.d. 33,94 34,25 34,33 

Zn 0,03 0,03 55,04 0,07 0,05 0,08 0,06 n.d. n.d. 

Pb 0,07 0,21 0,12 0,14 0,09 n.d. 0,10 0,27 0,28 

Cd 0,02 0,02 1,52 0,01 0,01 0,06 0,02 0,01 0,02 

Bi 0,08 0,11 n.d. 0,04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sn 0,06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ag 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 n.d. 0,01 0,004 0,01 

As 44,63 0,04 0,02 0,06 0,54 n.d. 0,03 0,01 0,02 

Sb 0,02 0,01 0,003 0,01 0,02 n.d. 0,01 n.d. n.d. 

S 19,87 53,33 33,80 39,48 38,93 40,16 34,93 35,12 34,83 

Total 99,68 100,20 99,67 99,54 99,04 99,78 99,28 99,67 99,51 

N 84 73 27 61 4 3 14 4 9 
n= número de análises pontuais; n.d.= não detectado (Analista: P.J.C. Favas); pirrotite: a) idiomórfica e a moldar e penetrar outros 
sulfuretos, b) inclusa na arsenopirite, c) inclusa na pirite; calcopirite: d) a moldar e penetrar outros minerais, e) inclusa na arsenopirite, f) 
inclusa na pirrotite. 
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A pirite apresenta de uma maneira geral composição química próxima da estequiométrica 

(figura 4.9 f, g). Com base nas análises químicas efectuadas nas pirites de Tarouca obtivemos a 

fórmula química média Fe1,00S2,00. Regista-se a presença esporádica de outros elementos, 

nomeadamente de Pb e Bi. 

Os resultados da análise química das esfalerites de Tarouca permitem apresentar a fórmula 

química média (Zn0,80,Fe0,15)S1,00 (figura 4.9 d). Estas esfalerites caracterizam-se pela presença de 

teores já significativos de Cd (teor médio de 1,52 %), sendo ainda de registar a presença 

esporádica de outros elementos, nomeadamente de Mn e Pb. Os vários cristais de esfalerite 

analisados não evidenciam zonamento significativo e revelam composição bastante homogénea. 

Com composição média Fe0,87S1,00, a pirrotite apresenta, na generalidade, composição 

homogénea, sendo de destacar apenas os teores mais elevados de As na pirrotite que ocorre 

inclusa na arsenopirite (teor médio de 0,54 %, mas com teores pontualmente superiores a 1,9 %) 

(figura 4.9 c, d, e). 

Os diversos cristais de calcopirite de Tarouca analisados apresentam, na generalidade, 

composição homogénea, sendo possível, com base nas análises químicas efectuadas, obter a 

fórmula química média Cu2,0Fe2,0S4,0 (figura 4.9 h). 

 
 

4.5.3.3- CASSITERITE 
 
As análises da cassiterite dos filões pegmatíticos de Tarouca são apresentadas na tabela 

4.17, distinguindo-se entre as zonas mais claras e mais escuras da cassiterite (figura 4.10 a, b). 

A cassiterite do pegmatito apresenta 

as zonas escuras enriquecidas em Ta, Fe, 

Nb, Ti e Mn comparativamente com as 

zonas claras do mesmo cristal. As zonas 

claras têm, geralmente, composição 

homogénea de SnO2 quase puro. 

Foram também analisadas diversos 

cristais de columbite-tantalite que ocorrem 

quer exsolvidos na cassiterite (figura 4.10 

c, d) quer disseminados na ganga 

pegmatítica (tabela 4.18). 

Os cristais de columbite-tantalite 

que ocorrem na cassiterite não evidenciam 

qualquer relação com as zonas claras ou 

escuras quanto à sua distribuição e 

correspondem a uma espécie mais rica em 

Ta, enquanto que os que ocorrem 

disseminados na ganga se relacionam 

Tabela 4.17- Análises químicas médias das zonas claras 
e zonas mais escuras da cassiterite dos filões 
pegmatíticos de Tarouca (óxidos em peso %). 
 

 Zonas da cassiterite 

 Claras Escuras 

SnO2 98,43 89,59 
Nb2O5 0,27 0,80 
Ta2O5 1,67 7,93 
TiO2 0,02 0,07 
FeO 0,25 1,43 
MnO 0,02 0,05 
Total 100,66 99,86 
Número de catiões na base de 2 átomos de oxigénio 

Sn 0,979 0,903 
Nb 0,003 0,009 
Ta 0,011 0,055 
Ti 0,0003 0,001 
Fe2+ 0,005 0,030 
Mn 0,0004 0,001 
Ta/(Ta+Nb) 0,113 0,039 
n 24 16 
n= Número de análises pontuais na cassiterite (Analista: P.J.C. Favas) 
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com uma espécie mais rica em Nb. Os primeiros apresentam ainda teores um pouco mais baixos 

de Fe+Mn mas mais elevados de W do que os que aparecem na ganga. 

 
Tabela 4.18- Análises químicas médias de columbite-tantalite da cassiterite e da ganga dos filões 
pegmatíticos de Tarouca (óxidos em peso %). 
 

 Columbite-tantalite 

 Inclusa na cassiterite Na ganga 

Nb2O5 25,02 44,29 
Ta2O5 52,17 31,75 
TiO2 0,47 0,86 
SnO2 0,38 0,34 
WO3 5,32 3,80 
MnO 4,38 5,76 
FeO 12,43 12,71 
Total 100,17 99,51 
Número de catiões na base de 2 átomos de oxigénio 

Nb 0,27 0,44 
Ta 0,35 0,19 
Ti 0,01 0,01 
Sn 0,004 0,003 
W 0,03 0,02 
Mn 0,09 0,11 
Fe 0,25 0,23 
Total 1,00 1,00 

Mn/(Mn+Fe) 0,26 0,31 

Ta/(Ta+Nb) 0,57 0,30 
n 15 18 

n= Número de análises pontuais (Analista: P.J.C. Favas) 

 

 

4.5.4- GEOQUÍMICA DOS MINERAIS DOS FILÕES DE QUARTZO MINERALIZADOS 
DA MINA DE REGOUFE 

 

A volframite constitui o minério económico mais abundante, ocorrendo também alguma 

cassiterite e diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, esfalerite), bismutinite e bismuto nativo (figura 

4.11). 

 

 

4.5.4.1- VOLFRAMITE 
 
Na tabela 4.19 apresentam-se os valores médios das análises químicas de volframite dos 

filões mineralizados de Regoufe (figura 4.11 a), assim como os valores médios de Mn e Fe, 

recalculados para 100 e as relações Fe/W, Mn/W e Mn/(Fe+Mn). 
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Figura 4.11- Mineralogia dos filões de quartzo de Regoufe: a) cristais de volframite (vol) e arsenopirite (asp); 
b) cristal de cassiterite (LN- nicóis //); c) cristal de arsenopirite; d) cristal de pirite; e) arsenopirite e esfalerite 
(esf); f) esfalerite e pirite (pi); g) pirite e arsenopirite; h) pirite em fractura na arsenopirite. 
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Os valores de % molar de Fe e de Mn 

são semelhantes nos vários cristais de 

volframite analisados, não havendo 

diferenciação em função da localização do 

ponto analisado. A volframite dos filões de 

quartzo mineralizados de Regoufe é mais 

rica na componente hubnerite do que na 

componente ferberite (70<%Mn<75). 

 

 

4.5.4.2- CASSITERITE 
 

As análises da cassiterite dos filões 

de quartzo mineralizados de Regoufe (figura 

4.11 b) são apresentadas na tabela 4.20. 

A cassiterite dos filões de quartzo 

com volframite e cassiterite de Regoufe não 

é zonada, caracteriza-se por teores baixos 

de Nb e Ta e não foram encontradas 

exsoluções. As análises de cassiterite 

aproximam-se da composição ideal SnO2, 

admitindo na sua estrutura pequenas 

quantidades de Ti, Fe, Nb, Ta e Mn. 

 

 

Tabela 4.19- Análises químicas médias de volframite 
dos filões de quartzo de Regoufe (óxidos em peso %). 
 

 Volframite 

Nb2O5 0,81 
Ta2O5 0,16 
TiO2 0,07 
SnO2 0,05 
WO3 73,71 
MnO 17,51 
FeO 6,81 
CaO 0,02 
Total 99,07 
Número de catiões na base de 4 átomos de oxigénio 

Nb 0,02 
Ta 0,001 
Ti 0,002 
Sn 0,001 
W 0,97 
Mn 0,75 
Fe 0,29 
Ca 0,001 
Total 2,03 
%at.Fe 27,75 
%at.Mn 72,25 
Fe/W 0,30 
Mn/W 0,78 
Mn/Fe+Mn 0,72 
N 12 

n= Número de análises pontuais na volframite (Analista: P.J.C. Favas) 

 

4.5.4.3- SULFURETOS 
 

Na tabela 4.21 apresentam-se os valores médios das análises químicas dos sulfuretos 

encontrados nos filões de quartzo de Regoufe. 

As arsenopirites de Regoufe também apresentam na generalidade os teores de 

Cu+Ag+Mn+Zn+Sn+Bi+Cd inferiores a 0,3 % e a fórmula química geral aproxima-se em média de 

Fe1,03As1,01S1,00 (figura 4.11 a, c, e, g, h). Não apresentam zonamento químico bem definido, 

contudo, em alguns cristais, verifica-se que o teor de S tende a aumentar desde o bordo para o 

centro do mesmo cristal, tal como foi observado em cristais de arsenopirite de outras regiões 

mineralizadas de Portugal (COTELO NEIVA & NEIVA, 1990; NEIVA, 1994; GOMES, 1996; ANTUNES et 

al., 2003). 
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Os resultados da análise química 

das esfalerites de Regoufe permitem 

apresentar a fórmula química média 

(Zn0,83,Fe0,16)S1,00 (figura 4.11 e, f). Estas 

esfalerites também se caracterizam pela 

presença de teores já significativos de Cd 

(teor médio de 1,17 %), sendo ainda de 

registar a presença esporádica de outros 

elementos, nomeadamente de Mn. Os 

vários cristais de esfalerite analisados não 

evidenciam zonamento significativo e 

revelam composição bastante homogénea. 

A pirite apresenta de uma maneira 

geral composição química próxima da 

estequiométrica (figura 4.11 d, f, g, h), 

apresentando como característica mais 

importante a presença de teores já 

significativos de As, nomeadamente na pirite que ocorre a preencher fracturas na arsenopirite 

(teor médio de 1,13 %, mas com teores pontualmente superiores a 2 %). Com base nas análises 

químicas efectuadas nas pirites de Regoufe obtivemos a fórmula química média Fe1,03S2 ou 

Fe1,02(S,As)2. 

Tabela 4.20- Análises químicas médias da cassiterite 
de Regoufe (óxidos em peso %). 
 

 Cassiterite 

SnO2 98,57 
Nb2O5 0,27 
Ta2O5 0,49 
TiO2 0,36 
FeO 0,15 
MnO 0,03 
Total 99,87 
Número de catiões na base de 2 átomos de oxigénio 

Sn 0,98 
Nb 0,003 
Ta 0,003 
Ti 0,01 
Fe2+ 0,003 
Mn 0,001 
Ta/(Ta+Nb) 0,46 
n 8 

n= Número de análises pontuais na cassiterite (Analista: P.J.C Favas) 

 
Tabela 4.21- Análises químicas médias (peso %) de sulfuretos dos filões mineralizados de Regoufe. 

 

 Pirite 

 
Arsenopirite Esfalerite 

a b 

Fe  35,07 9,28 46,85 46,64 

Mn 0,04 0,60 0,01 0,01 

Cu 0,05 0,06 0,04 0,06 

Zn 0,05 55,64 0,09 0,03 

Cd 0,04 1,17 0,03 0,06 

Bi 0,02 n.d. n.d. n.d. 

Sn 0,03 0,03 0,03 0,02 

Ag 0,03 n.d. 0,02 0,003 

As 46,23 n.d. 0,44 1,13 

S 18,87 33,02 52,52 51,80 

Total 100,37 99,74 99,83 99,73 

n 17 13 10 4 
n= número de análises pontuais; n.d.= não detectado (Analista: P.J.C. Favas); pirite: a) euédrica a subeuédrica, b) a preencher fracturas na 
arsenopirite. 
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4.5.5- GEOQUÍMICA DOS MINERAIS DOS FILÕES DE QUARTZO MINERALIZADOS 
DA MINA DE RIO DE FRADES 

 

A volframite é identificada como o minério económico mais abundante, ocorrendo também 

cassiterite e alguma scheelite, acompanhadas por diversos sulfuretos (arsenopirite, pirite, 

esfalerite, marcassite, pirrotite, estanite) e bismuto nativo (figura 4.12). 

 

 
Figura 4.12- Mineralogia dos filões de quartzo de Rio de Frades: a) e b) cristais de volframite (LN- nicóis X); c) 
cristal de arsenopirite; d) cristal de pirite. 

 

 

4.5.5.1- VOLFRAMITE 

 

Na tabela 4.22 apresentam-se os valores médios das análises químicas de volframite dos 

filões mineralizados de Rio de Frades (figura 4.12 a, b), assim como os valores médios de Mn e 

Fe, recalculados para 100 e as relações Fe/W, Mn/W e Mn/(Fe+Mn). 

Embora alguns cristais de volframite de Rio de Frades evidenciem um nítido zonamento 

óptico com pleocroísmo, tal não tem correspondência a nível químico, pois não se verificam 

diferenças significativas em função do ponto analisado, no que respeita à % molar de Fe e de Mn. 

Esta volframite é também mais rica na componente hubnerite do que na componente ferberite 
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(50<%Mn<60) em todos os pontos 

analisados. SLUIJK (1963) refere que 

alguns cristais evidenciam, ao longo das 

margens ou das fracturas, alteração para 

ferberite. 

 
 

4.5.5.2- SULFURETOS 
 
Na tabela 4.23 apresentam-se os 

valores médios das análises químicas 

dos sulfuretos encontrados nos filões de 

quartzo de Rio de Frades. 

As arsenopirites de Rio de Frades 

apresentam a fórmula química média 

Fe1,03As0,99S1,00 e também se 

caracterizam por teores de 

Cu+Ag+Mn+Zn+Cd+Sn inferiores a 0,3 % 

(figura 4.12 c). Nas arsenopirites de Rio 

de Frades não se observou o zonamento 

químico verificado nas arsenopirites de 

Regoufe. 

A pirite de Rio de Frades 

apresenta a fórmula química média 

Fe1,06S2 (figura 4.12 d). Salienta-se 

também a presença de teores de As (teor 

médio de 0,48 %, com teores 

pontualmente superiores a 0,6 %). 

Tabela 4.22- Análises químicas médias de volframite 
dos filões de quartzo de Rio de Frades (óxidos em 
peso %). 
 

 Volframite 

Nb2O5 0,15 
Ta2O5 0,32 
TiO2 0,07 
SnO2 0,04 
WO3 74,60 
MnO 12,61 
FeO 10,70 
CaO 0,01 
MgO 0,38 
SiO2 0,17 
Total 98,64 
Número de catiões na base de 4 átomos de oxigénio 

Nb 0,003 
Ta 0,001 
Ti 0,003 
Sn 0,0004 
W 0,99 
Mn 0,55 
Fe 0,46 
Ca 0,0003 
Mg 0,03 
Si 0,004 
Total 2,04 
%at.Fe 45,61 
%at.Mn 54,39 
Fe/W 0,46 
Mn/W 0,55 
Mn/Fe+Mn 0,54 
n 16 

n= Número de análises pontuais na volframite (Analista: P.J.C. Favas) 

 
Tabela 4.23- Análises químicas médias (peso %) de sulfuretos dos filões mineralizados de Rio de Frades. 

 

 Arsenopirite Pirite 
Fe  35,02 47,94 
Mn 0,03 0,01 
Cu 0,07 0,05 
Zn 0,02 0,04 
Cd 0,03 0,04 
Sn 0,01 0,02 
Ag 0,003 0,03 
As 45,32 0,48 
Sb n.d. 0,01 
S 19,30 51,96 
Total 99,78 100,46 
n 12 6 

n= número de análises pontuais; n.d.= não detectado (Analista: P.J.C. Favas) 
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4.6- SÍNTESE INTERPRETATIVA 
 

Os resultados do estudo de vários cristais representativos dos principais minerais, que 

compõem as mineralizações dos jazigos das cinco áreas mineiras estudadas, permitiu confirmar 

as respectivas paragéneses minerais, verificar o zonamento dos cristais e determinar a sua 

composição química. 

Nos jazigos de Adoria, Regoufe e Rio de Frades, o minério de interesse económico 

dominante é a volframite, tendo sido encontrados cristais geralmente homogéneos e mais ricos na 

componente hubnerite do que na componente ferberite em todas as amostras (figura 4.13). 

Contudo, as volframites dos três jazigos diferenciam-se bem, sendo a volframite de Rio de Frades 

aquela onde ocorre maior percentagem de ferberite, enquanto que a de Adoria é constituída por 

hubnerite quase pura. 

 

 
Figura 4.13- Diagrama de variação composicional Mn versus Fe em cristais de volframite dos filões de 
quartzo mineralizados de Adoria, Regoufe e Rio de Frades. 

 

A cassiterite constitui o minério de interesse económico dominante no jazigo de Ervedosa, 

ocorrendo também, subordinada à volframite, nos filões de quartzo de Regoufe e, ainda, nos filões 

pegmatíticos de Tarouca, embora sem relação com a mineralização escarnítica. Na figura 4.14 

apresenta-se a projecção composicional triangular da cassiterite de Tarouca e Regoufe. 

À semelhança do verificado por GOMES (1996), para a cassiterite de Ervedosa, também a 

cassiterite do pegmatito de Tarouca é zonada, com as zonas escuras enriquecidas especialmente 
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em Ta, Fe e Nb comparativamente com as zonas claras do mesmo cristal, o que está de acordo 

com o encontrado por NEIVA (1996). MÖLLER et al. (1988) consideraram que a substituição de Ti 

da cassiterite pode ser feita por Ta, Nb, W, Fe e Mn. MURCIEGO et al. (1997), utilizando dados de 

microssonda e EPR, discutiram as possíveis substituições de Sn4+ na cassiterite, considerando 

que a incorporação de Ta e Nb se faz preferencialmente a temperaturas altas e a incorporação de 

Fe3+ a baixas temperaturas. 

Em ambas as cassiterites (Ervedosa e Tarouca), a zona clara apresenta, geralmente, 

composição homogénea de SnO2 quase puro, em concordância com o observado por ANTUNES et 

al. (2002). 

GOMES e NEIVA (2001) identificaram, nas zonas escuras da cassiterite de Ervedosa, 

numerosas exsoluções de columbite, ixiolites e raras de volframite e rútilo. Também a cassiterite 

de Tarouca apresenta numerosas inclusões de columbite-tantalite, embora sem relação 

geométrica com as zonas escuras ou claras. 

Por outro lado, a cassiterite dos filões de quartzo com volframite de Regoufe não é zonada 

e a sua composição possui, em média, teores mais baixos de Nb e Ta e mais elevados de Ti do 

que as cassiterites dos filões pegmatíticos de Tarouca e quartzosos de Ervedosa. 

 

 
Figura 4.14- Diagrama triangular (Ta+Nb)-(Ti+Sn)-(Mn+Fe) de composição da cassiterite de Tarouca e 
Regoufe. 
 

A scheelite foi identificada apenas nas amostras do «skarn» de Tarouca, onde constitui o 

único minério de interesse económico, e mostra composição química quase pura, não havendo 

diferenças significativas entre as duas gerações identificadas petrográficamente. 

A pirite ocorre nos cinco jazigos e é o sulfureto dominante nos casos de Adoria e Tarouca. 

A composição da pirite dos cinco locais é muito semelhante, sendo de destacar os cristais de 

 - 172 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Regoufe pelos teores em As, algo significativos, que se situam em média nos 0,44 % e 1,13 % 

(atendendo às diferentes ocorrências de pirite), assim como os de Rio de Frades com teor médio 

de As de 0,48 % (figura 4.15). A pirite de Adoria tende a ser a mais rica em Cu e a de Tarouca a 

mais rica em Pb e Bi. 

 

 
Figura 4.15- Diagrama triangular S-Fe-(As+Sb) de composição da pirite de Adoria, Tarouca, Regoufe e Rio de 
Frades. 

 

A arsenopirite ocorre de forma abundante nos jazigos de Ervedosa, Regoufe, Rio de Frades 

e Tarouca, sendo mesmo o sulfureto dominante nos três primeiros, não tendo sido identificada em 

Adoria. 

As arsenopirites analisadas têm composição química geralmente próxima de FeAsS. 

Geralmente os cristais são homogéneos, mas em alguns cristais individuais de arsenopirite de 

Regoufe há aumento em S e decréscimo em As do bordo para o núcleo, enquanto que em alguns 

cristais de arsenopirite de Tarouca se observa o contrário, o que corresponde, neste caso, a um 

zonamento inverso que é atribuído a condições de não equilíbrio durante a cristalização da 

arsenopirite (KRETSCHMAR & SCOTT, 1976). 

As arsenopirites dos cinco jazigos evidenciam, em média, teores de Fe em ligeiro excesso, 

atendendo a que, segundo KRETSCHMAR e SCOTT (1976), a arsenopirite ideal deve conter 33,3+0,7 

% de Fe. 

As arsenopirites dos filões de quartzo com volframite e cassiterite de Regoufe e de Rio de 

Frades tendem a ser mais ricas em As+Sb do que a arsenopirite dos «skarns» scheelíticos de 

Tarouca (figura 4.16). Na figura 4.17 verifica-se uma correlação negativa entre os teores de S e As 

da arsenopirite, sendo em geral as arsenopirites de Regoufe mais ricas em As e mais pobres em 

S do que as restantes. As arsenopirites de Tarouca destacam-se em geral pelos mais elevados 

teores em S e mais baixos em As, embora se dispersem consideravelmente pelo diagrama de 
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variação composicional. As arsenopirites de Ervedosa (GOMES, 1996) apresentam teores de As e 

S que as colocam numa posição intermédia entre as anteriores, com uma variação composicional 

muito idêntica à revelada pelas arsenopirites de Rio de Frades. 

 

 
Figura 4.16- Diagrama triangular S-Fe-(As+Sb) de composição da arsenopirite de Tarouca, Regoufe e Rio de 
Frades. 

 

 
Figura 4.17- Diagrama de variação composicional As versus S em cristais de arsenopirite de Tarouca, 
Regoufe e Rio de Frades. 
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Além dos dados que se conhecem de Ervedosa (GOMES, 1996; GOMES & NEIVA, 2001), 

foram também analisadas esfalerites dos jazigos de Adoria, Tarouca e Regoufe (figura 4.18). 

A esfalerite pode apresentar grande variação relativamente à fórmula estequiométrica, pois 

o Fe, o Cu, o Mn e o Cd podem substituir o Zn. À semelhança do verificado em Ervedosa (GOMES, 

1996), também nas esfalerites analisadas de Adoria, Tarouca e Regoufe a soma daqueles quatro 

elementos não ultrapassa 13 %. 

A esfalerite de Ervedosa é mais pobre em Fe do que a esfalerite de Regoufe e de Tarouca, 

aproximando-se da esfalerite de Adoria no que diz respeito a este parâmetro. Dentro dos filões de 

quartzo de Ervedosa a esfalerite tardia, analisada nas fracturas da cassiterite, tem menos Fe do 

que a esfalerite precoce, associada com a calcopirite, o que está de acordo com NEIVA e NEIVA 

(1990). Contrariamente, a esfalerite tardia dos filões de quartzo de Adoria é mais rica em Fe do 

que a esfalerite precoce destes filões. 

 

 
Figura 4.18- Diagrama triangular Fe-Cu-Zn de composição da esfalerite de Adoria, Tarouca e Regoufe. 

 

À semelhança do verificado em Ervedosa (GOMES, 1996), e como seria de esperar, também 

os vários cristais de esfalerite dos restantes jazigos estudados mostram correlação negativa para 

Zn versus Fe, pois o Fe substitui o Zn (figura 4.19). 

A geração tardia de esfalerite de Adoria tem composição intermédia das esfalerites de 

Tarouca e de Regoufe, enquanto que a geração precoce de esfalerite de Adoria se diferencia 

claramente com uma percentagem atómica de Zn significativamente superior à das restantes 

esfalerites. 

Os teores mais elevados em Cd ocorrem na esfalerite de Tarouca, seguindo-se-lhe a 

esfalerite de Regoufe e, depois, com teores similares, as esfalerites de Ervedosa e de Adoria. 

Destaca-se ainda a esfalerite de Adoria com teores muito significativos em Pb e teores 

também apreciáveis em Ag e Cu. 
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Figura 4.19- Diagrama de variação composicional Zn versus Fe em cristais de esfalerite de Adoria, Tarouca e 
Regoufe. 

 

Além dos dados conhecidos sobre a calcopirite de Ervedosa (GOMES, 1996; GOMES & NEIVA, 

2001), foram também apresentados os resultados analíticos de calcopirites dos jazigos de Adoria 

e Tarouca (figuras 4.20 e 4.21). 

 

 
Figura 4.20- Diagrama triangular Fe-Cu-Zn de composição da calcopirite de Adoria e Tarouca. 
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Figura 4.21- Diagrama de variação composicional Fe versus Cu em cristais de calcopirite de Adoria e 
Tarouca. 

 

As calcopirites exsolvidas das esfalerites de Adoria e de Ervedosa distinguem-se de todas 

as outras calcopirites analisadas pelo seu enriquecimento em Zn e consequente empobrecimento 

em Fe. Este aspecto permite destacar este grupo, no diagrama composicional da figura 4.21, pelo 

seu afastamento em relação às restantes. De resto, a generalidade da calcopirite dos filões de 

quartzo de Adoria tende a apresentar teores mais elevados de Cu e Zn e mais baixos de Fe do 

que a calcopirite dos «skarns» de Tarouca. 

A calcopirite de Ervedosa, que ocorre em veios, destaca-se de todas as outras calcopirites 

pelos teores mais elevados de As, enquanto que a calcopirite anédrica de Adoria, que molda e 

penetra os outros sulfuretos, e, principalmente, a calcopirite de Tarouca realçam-se pelos teores 

mais significados de Pb. 

Relativamente à pirrotite, verifica-se que os cristais de Ervedosa são geralmente mais ricos 

em Fe e mais pobres em S do que os de Adoria e de Tarouca. A pirrotite inclusa na esfalerite de 

Adoria é a única com teores significativos de Zn. 

Além dos filões de quartzo de Ervedosa, a estanite apenas foi encontrada nos filões de 

Adoria. A estanite de Ervedosa tende a ser mais rica em Fe e mais pobre em Zn do que a estanite 

de Adoria, e esta tende a ser mais rica em Cu do que aquela. 
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A galena só foi encontrada nos filões de Adoria e caracteriza-se por apresentar teores muito 

significativos em Ag. Além dos consideráveis teores em Bi, há também a destacar as numerosas 

inclusões de bismuto nativo. 

Além da mineralogia apontada nesta síntese, os diferentes materiais mineralizados dos 

cinco jazigos apresentam acessoriamente, ou como produtos de alteração supergénica, diversos 

outros minerais. A arsenopirite mais tardia de Ervedosa apresenta numerosas inclusões de 

matildite, bismutinite e bismuto nativo (GOMES, 1996). A pirite de Ervedosa também apresenta 

inclusões de bismuto nativo e bismutinite (GOMES, 1996). Em Regoufe, ocorre bismutinite e 

bismuto nativo na pirite e, em Rio de Frades, a esfalerite apresenta inclusões de calcopirite, 

pirrotite, marcassite, estanite e bismuto nativo (SLUIJK, 1963). Certamente como resultado de 

alteração supergénica, encontram-se em Ervedosa óxidos de ferro e uraninite, bem como covelite 

e arsenatos, em fracturas da arsenopirite (GOMES, 1996). Em Tarouca estão documentadas as 

ocorrências de óxidos e hidróxidos de ferro, bem como clorite, minerais argilosos diversos e 

hidrotungstatos, em fracturas da scheelite e dos sulfuretos (CERVEIRA et al., 1984). Em Regoufe, 

SLUIJK (1963) refere a ocorrência de scorodite e limonite, bem como de autunite e bindheimite. 

Ainda no contexto das neoformações mineralógicas supergénicas, há que referir os estudos 

desenvolvidos por GOMES e FAVAS (2003; 2006), sobre a mineralogia dos precipitados recolhidos 

nas paredes dos filões estaníferos da mina de Ervedosa e nas rochas hospedeiras (xistos 

grafitosos e granito moscovítico), que revelam dominantemente a presença de sulfatos hidratados 

de Ca, Al, Fe, Mg (aluminocopiapite, copiapite, halotrichite, pickeringite, gesso, alunogénio e meta-

alunogénio) e, mais raros, de Zn e Cu. 
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Capítulo 5 
 

 

DRENAGENS ÁCIDAS DE MINAS E 
HIDROQUÍMICA SUPERFICIAL 

 

 

 

 

 

 

5.1- APRESENTAÇÃO 
 

No presente capítulo aborda-se o tema das drenagens ácidas de minas, no que respeita às 

propriedades dos ambientes que elas determinam, ou influenciam, no sentido de cumprir o 

objectivo de caracterizar física e quimicamente as escorrências superficiais envolvidas na 

dispersão secundária dos elementos químicos em estudo. 

O conhecimento do quimismo do meio hídrico superficial torna-se essencial quando se 

pretende investigar a dinâmica subjacente à dispersão dos elementos químicos, ou seja da sua 

lixiviação, transporte e acumulação, como parte importante dos seus ciclos geoquímicos. 

No caso particular das áreas mineiras, a presença de estéreis com sulfuretos, resultantes 

da exploração e tratamento do minério, tem uma forte influência na composição química da água, 

nomeadamente pela introdução de diversos elementos químicos, que provocam alterações mais 

ou menos pronunciadas na estrutura iónica dos sistemas aquosos, originando as conhecidas 

drenagens ácidas. 

 

 

5.2- O PROBLEMA DAS DRENAGENS ÁCIDAS 
 

Os efluentes ácidos produzidos em minas serão referidos, no decorrer do texto, pela sigla 

“DAM” (Drenagens Ácidas de Minas), por derivação da terminologia anglo-saxónica, “AMD” (Acid 

Mine Drainage), extensamente aplicada na literatura alusiva (CARUCCIO, 1978; FERGUSON & 

ERICKSON, 1988; KELLY, 1991; SENGUPTA, 1993; SCHMIERMUND & DROZD, 1997; GRAY, 1997; CIDU 

et al., 1997; BANKS et al., 1997; ELBERLING et al., 2003; OLÍAS et al., 2004; SÁNCHEZ ESPAÑA et al., 

2005; SILVA et al., 2006; JÖNSSON et al., 2006; CÁNOVAS et al., 2007). 

SCHMIERMUND e DROZD (1997) referem que a expressão “Acid Mine Drainage” (AMD), 

embora com uma origem ainda obscura, foi, provavelmente, utilizada inicialmente para descrever 

os efluentes derivados de trabalhos mineiros subterrâneos e caracterizados por baixos valores de 
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pH. Estes autores, porém, assumem uma posição bastante crítica quanto ao uso desta expressão 

para actualmente classificar a generalidade dos efluentes mineiros, considerando o termo 

inadequado, devido ao seu âmbito limitado, podendo conduzir frequentemente a ideias erradas. A 

justificação desta posição é feita, essencialmente, com base em duas premissas. Por um lado, 

referem que os valores baixos de pH não são uma característica universal dos efluentes mineiros. 

De facto, os efluentes gerados numa mina, ao traduzirem, primordialmente, a natureza das 

paragéneses do depósito, podem também ser alcalinas ou neutras. Por outro, o aspecto mais 

preocupante a ter em conta, relativamente aos efeitos ambientais dos efluentes mineiros, pode 

não ser o pH baixo mas, antes, o seu elevado conteúdo em metais pesados, sulfatos, sólidos 

suspensos, etc. 

Assim, aqueles autores consideram mais precisa a utilização da expressão “Mining-

Influenced Waters” (MIW). Este termo, dizem, convida a uma definição da natureza e extensão da 

influência, dos efluentes mineiros, mais ampla e, por isso, sem os condicionalismos da primeira 

expressão. 

SCHMIERMUND e DROZD (1997) fazem também alusão a uma outra proposta, “Acid Rock 

Drainage” (ARD), que, no entanto, consideram válida apenas naqueles casos em que, da 

interacção água-rocha e na ausência de mineração, resultem drenagens ácidas. 

Os efluentes mineiros gerados nas minas estudadas são, em alguns casos, 

significativamente ácidos e sempre com valores de pH inferiores a 7, o que dá legitimidade ao 

uso, ao longo do texto, da expressão “Drenagens Ácidas de Minas” (DAM). 

A maior parte dos minerais que constituem os denominados minérios, especialmente os 

sulfuretos e sulfossais, formam-se em ambientes redutores e a temperaturas significativamente 

mais altas do que a atmosférica. Assim, quando estes minerais ficam expostos às condições 

superficiais, tendem a desintegrar-se quimicamente formando novos compostos, até que se 

restabeleça o equilíbrio com o meio (PARK & MACDIARMID, 1981). 

Antes do desenvolvimento das actividades mineiras, a quantidade de sulfuretos exposta às 

condições propícias à sua alteração é muito reduzida. Com as operações extractivas, expõem-se 

grandes quantidades de sulfuretos à acção do oxigénio, da água, superficial e subterrânea, e das 

bactérias catalisadoras originando-se ambientes ácidos, que promovem a solubilização dos 

restantes constituintes (metais e/ou semi-metais) destes minerais. A água actua, assim, como 

reagente, como meio onde se desenvolvem as reacções e como vector de transporte dos 

produtos formados (FERNANDEZ-RUBIO et al., 1986; SCHMIERMUND & DROZD, 1997). 

O abandono de uma mina, como episódio final de toda a actividade mineira, implica, 

frequentemente, a manutenção, ou mesmo o incremento, dos processos formadores de 

drenagens ácidas, resultando um foco tão, ou mais, contaminante do que no período de 

actividade. A drenagem ácida, de minas abandonadas, pode originar-se tanto no interior como à 

superfície, por alteração dos sulfuretos contidos nos taludes de escavação, nas escombreiras e 

barragens de lamas. 
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A oxidação dos sulfuretos metálicos é um processo complexo, que envolve diversos tipos 

de reacções químicas (oxidação – redução, hidrólise, formação de complexos iónicos, 

solução/precipitação, etc.) de que resultam vários produtos, nomeadamente formas oxidadas de 

Fe e/ou outros metais, sulfatos e uma forte acidez. 

Tendo em conta que, de todos os sulfuretos, a pirite é o mais abundante e cujo processo de 

alteração é o melhor estudado, será utilizada como exemplo elucidativo do mecanismo de 

formação de efluentes ácidos. 

 

 

5.2.1- MECANISMOS DE ALTERAÇÃO DA PIRITE 
 

Actualmente é unanimemente aceite que o processo natural de alteração da pirite não é 

exclusivamente químico, mas antes bioquímico. Algumas espécies de bactérias actuam como 

catalisadores, podendo, segundo SINGER e STUMM (1970 citados por KELLY, 1991), aumentar até 

um milhão de vezes a taxa de oxidação. AHONEN e TUOVINEN (1992) registaram, também, um 

significativo incremento na percentagem de lixiviação de Ni, Zn e Co, a partir de diversos 

sulfuretos, na presença de bactérias. Estas bactérias são características de ambientes aquosos, 

com valores de pH geralmente compreendidos entre 2,8 e 3,2 (organismos acidófilos), tornando-

se inactivos (ou ausentes) em águas com pH superior a 5,5 (CARUCCIO et al., 1980 citados por 

FERNANDEZ-RUBIO et al., 1986; JOHNSON & HALLBERG, 2003). 

As reacções envolvidas no processo de decomposição da pirite são bem conhecidas e têm 

como resultado a produção de ácido sulfúrico (H2SO4), estimada em duas moles de ácido por 

cada mol de pirite (URRUTIA et al., 1987), que, por sua vez, cria as condições que permitem a 

solubilização do Fe (SINGER & STUMM, 1970 citados por KELLY, 1991; GRAY, 1997; BANKS et al., 

1997; ELBERLING et al., 2003; JÖNSSON et al., 2006): 

 

FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ 

Fe2+ + 1/4O2 + H+ → Fe3+ + 1/2H2O 

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

Assim, de um modo geral, e atendendo ao modelo integrado, inorgânico e biológico, podem 

definir-se três grandes etapas na alteração da pirite (FERGUSON & ERICKSON, 1988; KIM et al., 1982 

citados por FERNANDEZ-RUBIO, 1986; SENGUPTA, 1993; JOHNSON & HALLBERG, 2003; LÓPEZ-

ARCHILLA, 2005): 

 

1)  Na primeira etapa, o pH é quase neutro e a velocidade de oxidação da pirite provocada 

pelo oxigénio (mecanismo inorgânico) (eq. 1) e a devida à acção microbiana, 

nomeadamente pelos microrganismos Thiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum 
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ferrooxidans e Acidithiobacillus ferrooxidans (mecanismo biológico), são comparáveis. A 

oxidação é relativamente lenta, mesmo que a concentração de pirite seja muito alta. A 

alcalinidade natural da água é, frequentemente, suficiente para neutralizar a acidez 

produzida. As reacções de formação de hidróxido de Fe (eq. 2 e 3), que incluem a 

hidrólise do ião férrico, processam-se abioticamente, diminuindo a velocidade da 

reacção com a diminuição de pH. Nesta etapa, o pH mantém-se, aproximadamente, 

acima de 4,5, a concentração de sulfato é elevada, ao contrário da de Fe, e a produção 

de acidez é reduzida. 

  

2)  Na segunda etapa, quando a capacidade de neutralização do sistema foi superada, o 

ácido formado acumula-se provocando uma descida de pH. Em resposta a esta 

acidificação, a capacidade oxidante dos microrganismos aumenta e a quantidade de 

pirite oxidada pelo ar diminui. A oxidação da pirite continua a processar-se como descrito 

na primeira etapa, contrariamente à oxidação do ião ferroso (eq. 2), cuja velocidade 

passa a ser controlada essencialmente pela actividade microbiana. A concentração de 

sulfato permanece elevada, a concentração de Fe total aumenta, aumentando também a 

acidez. A razão Fe3+/Fe2+ é baixa e o pH do meio varia aproximadamente entre 2,5 e 4,5. 

  

3)  Na terceira etapa, o pH nas proximidades dos grãos de pirite é inferior a 3 e a produção 

de ácido varia devido ao aumento da solubilidade do Fe e à diminuição da precipitação 

de óxidos e hidróxidos de Fe. A oxidação do ião ferroso é exclusivamente determinada 

pelos microrganismos que, desta forma, influenciam indirectamente a oxidação da pirite 

pelo ião férrico (eq. 4). Portanto, o equilíbrio da actividade (do inglês “steady-state 

activity”) do ião férrico é controlado pelo efeito conjugado da oxidação bacteriana do ião 

ferroso, da redução do ião férrico pela pirite e da formação de sulfato de Fe e hidróxidos 

complexos. Nesta etapa, o pH do meio é, aproximadamente, inferior a 2,5. A acidez e as 

concentrações de sulfato e de Fe total são elevadas, tal como a razão Fe3+/Fe2+. 

 

Desta forma, a oxidação da pirite pode ter lugar mediante dois tipos fundamentais de 

mecanismos de oxidação (URRUTIA et al., 1987): um mecanismo de oxidação inorgânica e um 

mecanismo de oxidação biológica. Para SILVERMAN (1967 citado por URRUTIA et al., 1987), ambos 

os mecanismos podem ocorrer, em simultâneo, sendo o predomínio de um ou de outro 

determinado, fundamentalmente, pelo pH e o Eh do meio e por factores limitantes do crescimento 

bacteriano. 

O mecanismo de natureza inorgânica pode, por sua vez, desenvolver-se segundo dois 

mecanismos (REED, 1984 citado por FERNANDEZ-RUBIO et al., 1986): um mecanismo directo, em 

que o oxigénio é o agente oxidante; e um mecanismo indirecto, em que o agente oxidante é o ião 

férrico. Estes dois mecanismos processam-se em simultâneo mas, dependendo do pH do meio, a 

velocidades diferentes. 
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Analogamente, também o mecanismo com intervenção biológica pode ocorrer de duas 

formas (URRUTIA et al., 1987; KELLEY & TUOVINEN, 1988; ITGE, 1991): segundo um mecanismo 

directo, em que as bactérias actuam sobre a superfície do sulfureto, oxidando-o enzimaticamente; 

e mediante um mecanismo indirecto, no qual as bactérias catalisam a oxidação do ião ferroso a 

férrico, mediando, desta forma, o mecanismo inorgânico indirecto. 

Caso se trate da alteração de outros sulfuretos, o ácido produzido é o mesmo, mas os 

elementos metálicos (Me) em solução (aq) dependem da composição dos minerais decompostos. 

Obviamente, as reacções químicas serão distintas das referidas para a pirite. Assim, o processo 

de oxidação dos sulfuretos pode ser esquematizado pelas seguintes reacções (CIDU et al., 1997): 

 

(Fe,Me)S2 + 7/2O2 + H2O → Fe2+
aq, Me2+

aq + 2SO4
2- + 2H+ 

2Fe2+
aq + 1/2O2 + 2H+ → 2Fe3+

aq + H2O 

(5) 

(6) 

 

 

5.2.2- PRODUTOS DE ALTERAÇÃO DOS SULFURETOS 
 
Como se viu no item anterior, a alteração da pirite (e dos restantes sulfuretos) pode ser 

descrita com recurso a uma variedade de equações que, embora mais não sejam do que 

representações aproximadas de um processo natural complexo, traduzem, incontornavelmente, os 

seguintes resultados (KRAUSKOPF, 1972; SEAL & SHANKS, 2008; KOSKI et al., 2008): 1) colocar os 

iões metálicos em solução ou na forma de compostos estáveis e insolúveis em condições 

superficiais (óxidos hidratados, carbonatos, sulfatos, arsenatos, fosfatos, silicatos, metais 

pesados); 2) converter o enxofre em ião sulfato; 3) produzir soluções ácidas. 

Os minerais que constituem a ganga também são, na sua maioria, decompostos durante o 

processo de meteorização. O quartzo é um dos poucos minerais originais que permanece intacto. 

Os restantes ficam apenas representados pelos seus produtos de alteração (óxidos de Fe e Mn, 

argilas e outros compostos estáveis) ou podem, em alguns casos, resistir e permanecer em 

quantidades variáveis (MCKINSTRY, 1977). 

Quanto ao primeiro aspecto, os compostos que se formam em cada caso particular 

dependem de vários factores, nomeadamente das espécies aniónicas presentes e das 

solubilidades dos eventuais compostos metálicos (e portanto das condições do meio). 

Segundo KRAUSKOPF (1972), o comportamento dos metais é determinado pelos aniões com 

os quais formam compostos estáveis insolúveis (que precipitam) e não pelos aniões com os quais 

constituem sais solúveis. São os compostos insolúveis que estabelecem os limites sobre as 

quantidades dos vários metais que podem ser transportados em solução, afastando-se da fonte e 

dispersando-se nos vários sistemas ambientais. 

As frequentes ocorrências de cerargite (AgCl) e de prata nativa, nos depósitos de prata 

oxidados, confirmam que a prata deve facilmente precipitar como cloreto ou ser reduzida a metal. 

O Cu pode ser parcialmente retido na zona de oxidação como carbonato básico (malaquite ou 

azurite), como óxido ou como metal nativo. No entanto, em condições menos ácidas (pH = 6 ou 7), 

 - 183 -



Capítulo 5 – DRENAGENS ÁCIDAS DE MINAS E HIDROQUÍMICA SUPERFICIAL 

o Cu também pode depositar-se como sulfatos (ex: brochenite) e cloretos básicos (atacamite) 

(KRAUSKOPF, 1972). O Zn pode permanecer na zona oxidada essencialmente como carbonato 

(smithsonite). O Fe e o Mn tendem a permanecer nos afloramentos, onde constituem as 

conhecidas colorações alaranjada e preta, devido à insolubilidade dos seus óxidos e hidróxidos de 

valências mais altas e carbonatos. No entanto, em condições mais redutoras e em soluções mais 

ácidas, o Fe e o Mn não são precipitados pelos aniões comuns, nem reduzidos a metal nativo, 

sendo transportados em solução em quantidades significativas. O Pb forma um carbonato 

(cerussite) e um sulfato (anglesite) bastante insolúveis. O Cd forma um carbonato (otavite) pouco 

menos insolúvel. O Ni e o Co formam arsenatos insolúveis, e o Ni forma um silicato insolúvel. O 

Zn, o Cu e o Cd destacam-se como elementos móveis, comparativamente aos restantes metais, 

pois os aniões normalmente presentes permitem que quantidades consideráveis permaneçam em 

solução. 

A mobilidade dos iões metálicos, como vimos, é determinada por um vasto conjunto de 

factores, desde a composição da água e das rochas, até às condições de pH e Eh do meio, 

passando por interacções entre os vários elementos em solução. 

Atendendo ao facto de, entre todos os sulfuretos, a pirite ser o mais abundante e cujo 

processo de alteração é o melhor estudado, será utilizada para exemplificar a vasta gama de 

produtos que podem resultar da alteração dos sulfuretos. 

 

 

5.2.2.1- PRODUTOS DE ALTERAÇÃO DA PIRITE 
 

Como resultado do processo de alteração da pirite podem surgir diversos produtos, 

nomeadamente uma série de precipitados e seus derivados (tabela 5.1), de cristalinidade variável, 

sendo os mais frequentes constituídos fundamentalmente por combinações de Fe com oxigénio 

ou com sulfato (KRAUSKOPF, 1972; BLOOMFIELD, 1972; BREEMEN, 1973; MCKINSTRY, 1977; 

THORNBER & WILDMAN, 1984; THORNBER, 1985; URRUTIA et al, 1987; BARRAL SILVA, 1989; CALVO DE 

ANTA & PEREZ OTERO, 1993; JACKSON & BISTRICKI, 1995; MCGREGOR et al., 1998; KIRBY et al., 

1999; SÁNCHEZ ESPAÑA et al., 2006a; SÁNCHEZ ESPAÑA et al., 2006b; JÖNSSON et al., 2006; SEAL & 

SHANKS, 2008; KOSKI et al., 2008; FRAU et al., 2008). 

A jarosite, que possui uma cor amarela clara muito característica, é estável apenas em 

meios fortemente ácidos (pH de 2 a 4), oxidantes (Eh >400 mv) e com altas concentrações de 

sulfatos. Sendo, por isso, o precipitado mais notável dos meios sulfato-ácidos, sendo produzida 

directamente pela oxidação microbiológica da pirite (URRUTIA et al, 1987; BREEMEN, 1976 in 

BARRAL SILVA, 1989; DONER & LYNN, 1989). 

Embora os campos de estabilidade da pirite e da jarosite sejam distintos, ambos os 

minerais podem ser encontrados juntos quando, segundo BREEMEN (1976 in BARRAL SILVA, 1989), 

ocorrer uma oxidação rápida em condições áridas. Esta situação, na prática, tem correspondência 

com a dessecação temporal que os precipitados frequentemente experimentam. 
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Tabela 5.1- Produtos (precipitados) de oxidação da pirite (segundo KRAUSKOPF, 1972; BREEMEN, 1973; 
MCKINSTRY, 1977; PARK & MACDIARMID, 1981; THORNBER & WILDMAN, 1984; THORNBER, 1985; ABREU, 1986; 
GUILBERT & PARK, 1986; URRUTIA et al, 1987; BARRAL SILVA, 1989; DONER & LYNN, 1989; SCHWERTMANN & 
TAYLOR, 1989; FERRIS et al., 1989; BIGHAM et al., 1996; NORDSTROM & ALPERS, 1999a; NORDSTROM & ALPERS, 
1999b; BIGHAM & NORDSTROM, 2000; JÖNSSON et al., 2006). 
 

Combinações do Ferro Produtos (precipitados) 
Combinações ferro-oxigénio.  Óxidos ou hidróxidos de Fe: 

− Goetite (α-FeOOH) 
− Lepidocrocite (γ-FeOOH) 
− Hematite (α-Fe2O3) 
− Maghemite (γ-Fe2O3) 
− Magnetite (Fe3O4) 

 Óxi-hidróxidos de fraca cristalinidade ou amorfos: 
− Ferrihidrite (Fe2O3.2FeOOH.2,6H2O) 
− Feroxyhite (δ´-FeOOH) 
− Fe(OH)2 amorfo 
− Fe(OH)3 amorfo 

Combinações ferro-sulfato 
(e outros metais existentes no meio). 

 Jarosites [AFe3(OH)6(SO4)2] 
(com A = NH4

+, K+, Na+ ou H3O+) 
 Schwertmannite [Fe8O8(OH)6(SO4)] 
 Sulfatos hidratados: 

− Eflorescências: 
• Melanterite (SO4Fe.7H2O) 
• Rozenite (SO4Fe.4H2O) 
• Szomolnokite (SO4Fe.H2O) 
• Roemerite [(SO4)4Fe2+Fe3+.12H2O] 
• Sulfato férrico ligeiramente básico 

[Fe7(SO4)9(OH)3.nH2O] 
• Gesso (CaSO4.2H2O) 
• Alunogénio [Al2(SO4)3.18H2O] 
• Meta-alunogénio [Al2(SO4)3.12H2O] 
• Khademite [Al2(SO4)F.5H2O] 
• Pickeringite [MgAl2(SO4)4.22H2O] 

− Copiapite [Fe3+Fe2+(OH)2(SO4)6.20H2O] 
− Voltaíte [K2Fe3+Fe2+(SO4)12.18H2O] 
− Rhomboclase [FeH(SO4)2.4H2O] 
− Coquimbite [Fe2(SO4)3.9H2O] 
− Tamarugite [NaAl(SO4)2.20H2O] 
− Alunite sódica [NaAl(SO4)2.12H2O] 
− Sulfatos de Fe e K, Cu, Pb, Ca, Al, (...) 

Combinações ferro-carbonato  Siderite (FeCO3) 
Combinações ferro-silica  Nontronite [Fe2(Si,Al)4O10(OH)2] 

 Cronstedetite [(Fe3+;Fe2+)3(Fe3+,Si)2O5(OH)4] 
 Chamosite [(Fe4

2+Al2)(Si2Al2)O10(OH)8] 
(a negrito os precipitados mais frequentemente citados) 

 

Os óxidos de Fe podem resultar da hidrólise do ião férrico que, por sua vez, resulta da 

oxidação do ião ferroso dissolvido, mas, também, podem originar-se por hidrólise da jarosite 

(BRADY et al., 1986). De facto, quando o pH se eleva, o que pode ocorrer por diluição, 

permanecendo o meio oxidante, a jarosite torna-se instável e transforma-se em óxido de Fe. Esta 

transformação é, no entanto, muito lenta, devido à baixa solubilidade da jarosite. Por outro lado, 

formas metaestáveis de jarosite podem persistir fora do seu campo de estabilidade (BROWN, 1971 

citado por BARRAL SILVA, 1989). 

BRADY et al. (1986), mediante ensaios laboratoriais, concluíram que a concentração de 

sulfato, em DAM, exerce uma forte influência no tipo e proporção dos óxidos finais que compõem 

os precipitados. Como resultados dos referidos ensaios salienta-se: que a hidrólise rápida do ião 

férrico na ausência de sulfato produzia ferrihidrite; que a adição de sulfato à solução numa 

proporção de SO4/Fe <0,5 favorecia a formação de goetite, em detrimento de ferrihidrite; que, no 
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entanto, a proporção de goetite diminuía com sucessivos incrementos de sulfato até que, com a 

adição de sulfato, numa proporção superior a 1,5, a formação de goetite era completamente 

inibida, mostrando os precipitados as características de ferrihidrite e feroxyhite. STUMM e MORGAN 

(1981) sugerem, para explicar este efeito, um mecanismo de competição, entre aniões sulfato e 

hidróxilo, pelos locais de adsorsão superficial, inibindo, desta forma, as reacções que levam à 

formação e crescimento dos cristais de goetite a partir do ião férrico em solução. Por outro lado, a 

presença de metais de transição também exerce influência sobre o grau de cristalinidade dos 

precipitados (NALOVIC, 1977 citado por BARRAL SILVA, 1989), na medida em que possuem um 

efeito inibidor da cristalização dos compostos amorfos de Fe. 

A produção de ácido é contínua durante todo o processo de oxidação da pirite. A sua 

quantidade varia segundo o grau de oxidação do Fe, o mecanismo de oxidação e os produtos 

resultantes do processo (BREEMEN, 1973; BRUYNESTEYN & HACKL, 1984 citados por URRUTIA et al., 

1987; BREEMEN, 1976 citado por BARRAL SILVA, 1989). Assim, salientamos as seguintes situações 

(URRUTIA et al., 1987): 1) se o meio é muito ácido e oxidante (Eh >500 mV), todo o Fe é oxidado e 

permanece em solução como ião férrico, e.g., cada mole de pirite produz um equivalente de 

protões; 2) se o meio não é suficientemente oxidante (Eh <500 mV), o Fe é oxidado e permanece 

em solução como ião ferroso, e.g., origina-se uma quantidade dupla de protões; 3) se o meio é 

muito ácido (pH < 4) e oxidante (Eh >400 mV) e com forte concentração de sulfatos, todo o Fe 

oxidado precipita como jarosite, e.g., cada mole de pirite produz 2,66 moles de protões; 4) se as 

condições de Eh são superiores a 200 mV e o pH é superior a 4, o Fe oxidado hidroliza-se a 

hidróxido de Fe, e.g., produzem-se quatro moles de protões por cada mole de pirite, o que 

corresponde à maior produção de ácido. 

Estas reacções ocorrem, na natureza, de uma forma combinada, com predomínio das duas 

últimas, estabelecendo uma produção média de ácido variável entre 1,2 e 2 moles de protões por 

cada mole de pirite oxidada (BRUYNESTEYN & HACKL, 1984 citados por URRUTIA et al., 1987). O 

predomínio marcado das duas últimas reacções deve-se, essencialmente, à forte tendência que o 

ião férrico apresenta para se hidrolizar e precipitar, o que, para STUMM e MORGAN (1981), confirma 

a oxidação da pirite como uma das reacções de meteorização mais acidificantes. 

 

 

5.2.3- CARACTERÍSTICAS DAS DRENAGENS ÁCIDAS DE MINAS 
 

A qualidade apresentada pelas DAM pode ser caracterizada pelas suas propriedades 

físicas e químicas. As propriedades físicas mais comummente consideradas são a temperatura, a 

condutividade e os sólidos em suspensão e dissolução. Como propriedades químicas 

significativas podemos citar o pH, a alcalinidade e acidez, a dureza, os iões metálicos em 

dissolução, o conteúdo em sílica, o conteúdo em sais, o conteúdo em ião amónio, o conteúdo em 

hidrocarbonetos e a radioactividade (FERNÁNDEZ ALLER, 1978; DAVISON, 1978; KOSKI et al., 2008). 

Estes parâmetros, ou propriedades, dependem de diversos factores, desde os que 

condicionam intimamente os processos de alteração dos sulfuretos, até aqueles que, de algum 
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modo, influenciam a migração e diluição das DAM. Sendo assim, torna-se evidente que, cada 

exploração mineira, constituindo um caso concreto, e dada a dificuldade em tecer generalizações, 

deve ser particularmente analisada e estudada. No entanto, dada a possibilidade em subdividir as 

explorações mineiras em um conjunto de grandes grupos de acordo com a tipologia do jazigo e da 

exploração, justifica-se considerar conjuntos de características comuns que as DAM, em cada 

caso, poderão apresentar. 

No caso concreto das explorações mineiras metálicas, a análise da diversa bibliografia 

existente permite-nos concluir que, as características mais frequentemente abordadas, como 

factor de preocupação, são: o pH, as concentrações de iões metálicos (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb, 

etc.), as concentrações de aniões dissolvidos (sulfatos, nitratos, cloretos, arsenatos, etc.), a 

dureza e os sólidos suspensos. 

SCHMIERMUND e DROZD (1997), com o objectivo de facilitar a caracterização das DAM, ou 

das águas que por elas são afectadas, resumem a cinco as características comuns dessas águas. 

São elas: 1) o pH, acidez e alcalinidade; 2) as concentrações de metais pesados; 3) as 

concentrações de Fe e Al; 4) as concentrações de sulfato e arsenato; e 5) a turvação e sólidos 

suspensos. Para estes autores, os metais alcalino-terrosos, Ca e Mg, e os metais alcalinos, Na e 

K, embora possam ocorrer nas DAM em concentrações elevadas, não são, geralmente, alvo de 

preocupações ambientais. No entanto, a presença destes elementos pode limitar alguns dos usos 

das águas em questão e, em alguns casos, manipular os índices de toxicidade de alguns metais 

pesados. 

 

 

5.2.3.1- pH, ACIDEZ E ALCALINIDADE 
 

O valor do pH de uma solução constitui uma medida da concentração de hidrogeniões e, 

numa linguagem mais formal, define-se como o logaritmo negativo da concentração de 

hidrogeniões [pH = - log (H+)] (KRAUSKOPF, 1972). A água absolutamente pura está fracamente 

dissociada e os iões H+ e OH- estão presentes em concentrações idênticas, ou seja, é neutra na 

sua reacção. Se a concentração em H+ é superior à da água pura, a solução diz-se ácida, se é 

inferior diz-se alcalina. Na natureza, a maioria dos valores de pH observados situa-se entre 4 e 9, 

dependendo de factores como a origem da água, da natureza geológica do leito e o revestimento 

vegetal da bacia (KRAUSKOPF, 1972; CORTES et al., 1991). Os valores mais baixos de pH, 

encontrados na natureza, verificaram-se em soluções em contacto com sulfuretos oxidados 

(KRAUSKOPF, 1972; SCHIERMUND & DROZD, 1997; KOSKI et al., 2008). 

CORTES et al. (1991) salientam que o pH é indissociável dos valores de outros parâmetros, 

como a temperatura, o oxigénio dissolvido e a mineralização total, e que o seu efeito se traduz no 

equilíbrio que exerce entre os restantes elementos. Um dos aspectos mais significativos 

associados ao pH do meio consiste na sua forte influência sobre a solução de muitas substâncias 

(AIRES-BARROS, 1991). No caso concreto dos metais pesados, valores baixos de pH aumentam a 

sua solubilidade e, consequentemente, a sua toxicidade. 
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A água é normalmente designada por “ácida” ou “básica”, quando o seu pH é inferior ou 

superior, respectivamente, ao pH neutro. No entanto, as designações “ácida” e “básica” neste 

contexto não devem ser confundidas com os termos “acidez” e “alcalinidade” (SCHIERMUND & 

DROZD, 1997), que são atribuídos, nem sempre relacionados com o pH. 

A alcalinidade procura medir a concentração total de bases presentes na amostra e mede-

se pela capacidade da solução para consumir protões, ou seja, pela capacidade de neutralização 

de um ácido forte (SCHIERMUND & DROZD, 1997; CORTES et al., 1991). 

Em águas superficiais, a alcalinidade depende, principalmente, dos constituintes que estão 

relacionados com o teor de CO2 e com a mineralização da água, isto é, de bicarbonatos, 

carbonatos e iões hidroxilos. Se estiverem presentes boratos, fosfatos e silicatos serão também 

incluídos nas determinações. Sendo assim, a alcalinidade total de uma água representa a soma 

de OH-, CO3
-2, HCO3

-, PO4
-3, SiO(OH)3

-, H2BO3
-, NH3

-, HS- e aniões orgânicos (CORTES et al., 

1991). 

A acidez procura apurar a concentração total de ácidos presentes na amostra e mede-se 

pela capacidade da solução para consumir iões hidroxilos, ou seja, pela capacidade de 

neutralização de uma base forte (KELLY, 1991; SCHIERMUND & DROZD, 1997). 

Assim, sistemas com pH baixo podem apresentar distintos valores de acidez total, 

dependendo dos ácidos mais abundantes em solução (KELLY, 1991). No entanto, KELLY (1991) 

demonstrou existir uma boa correlação linear (r2 = 0,68) entre o pH e o logaritmo da acidez total 

em DAM. Este autor verificou que para valores de pH superiores a 7 raramente existe elevada 

acidez total, pois a concentração de ácido sulfúrico é baixa. De facto, uma das consequências da 

elevada acidez total é a capacidade destes meios manterem um pH muito baixo. Capacidade essa 

que resulta da destruição do sistema tampão do bicarbonato. Para valores de pH sensivelmente 

inferiores a 4,2 todo o carbonato e bicarbonato é convertido em ácido carbónico que, por sua vez, 

se dissocia rapidamente em água e dióxido de carbono (KELLY, 1991; MARGALEF, 1991). A 

libertação do CO2 para a atmosfera garante a manutenção do gradiente. 

Portanto, KELLY (1991) defende que, no estudo das características das DAM, mais 

importante do que medir a concentração de hidrogeniões (pH) é determinar o seu excesso sobre 

outros iões (acidez total), isto é, a sua disponibilidade para neutralizarem bases. De facto, a 

acidez total constitui o conceito chave que permite estabelecer as diferenças entre as DAM e 

outros sistemas ácidos, como, por exemplo, locais afectados por chuvas ácidas. 

 

 

5.2.3.2- CONCENTRAÇÕES DE METAIS PESADOS 
 

Neste contexto, ao referirem-se a metais pesados, SCHMIERMUND e DROZD (1997) não 

consideram para o efeito o Fe, pois este apresenta um comportamento geoquímico 

marcadamente diferenciado dos restantes metais pesados. 

As concentrações elevadas de um ou mais metais pesados são uma característica comum 

às DAM, de todas as minas metálicas. Em princípio, qualquer metal presente num depósito 
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mineral está sujeito a ser incorporado, sob certas condições geoquímicas, nas DAM. Outro 

aspecto que realça a importância desta característica relaciona-se com a ameaça de toxicidade 

que teores significativos de metais pesados, representam para as formas de vida aquática, a 

jusante da fonte emissora, assim como para os humanos. 

De facto, esta é uma das características, a par do pH, mais frequentemente abordada como 

factor de preocupação. Neste sentido, FICKLIN et al. (1992) desenvolveram um esquema empírico 

de classificação, para as águas que drenam as minas e as zonas naturais mineralizadas de uma 

zona do Colorado (Colorado Mineral Belt), baseado no pH e no conteúdo combinado dos 

principais metais (Zn + Cu + Cd + Co + Ni + Pb) que detectaram nas amostras estudadas (além do 

Mn, Al e Fe, mas que demonstram comportamentos geoquímicos muito distintos). 

Com a classificação proposta, os autores puderam sumariar as drenagens de uma grande 

variedade de ambientes geológicos e explicar as gamas de pH e as concentrações de metais 

mediante o controlo de processos geológicos e geoquímicos (PLUMLEE et al., 1992; FICKLIN et al., 

1994). 

Os mecanismos que controlam as concentrações de metais nas DAM podem interagir de 

forma complexa e são altamente específicos tanto do metal como do local. No início do processo 

de formação das DAM, as concentrações de metais pesados são controladas, essencialmente, 

pela abundância de fases minerais suporte dos metais, assim como pelas solubilidades e taxas de 

dissolução. Com o desenvolver do processo, e à medida que os efluentes evoluem em resposta 

ao contacto com as rochas regionais, a atmosfera e outras águas, ocorrem mudanças na 

complexação dos metais, e favorecem-se mecanismos de precipitação e adsorção, controlando e 

atenuando o fluxo de metais das DAM (SCHMIERMUND & DROZD, 1997; LAROCQUE & RASMUSSEN, 

1998; KOSKI et al., 2008). 

 

 

5.2.3.3- CONCENTRAÇÕES DE FERRO E ALUMÍNIO 
 

Embora não sejam incluídos na classificação de FICKLIN et al. (1992), por apresentarem 

comportamentos geoquímicos acentuadamente distintos dos demais metais, o Fe e o Al são dois 

elementos merecedores de grande consideração nos estudos sobre DAM, onde ocorrem, 

geralmente, em concentrações muito significativas e superiores às dos metais antes 

mencionados. 

O Fe e o Al revelam-se ainda importantes, no estudo de DAM, porque podem, em certos 

casos, influenciar o comportamento de outros metais e por conduzirem, frequentemente, à 

formação de uma intensa cromatização ferruginosa («yellow-boy»), ao longo do leito das linhas 

d’água, e a acumulações notáveis de oxi-hidróxidos de Al de cor branca, com acentuado impacte 

visual (THORNBER, 1985; SCHMIERMUND & DROZD, 1997; BANKS et al., 1997). 

As solubilidades extremamente baixas destes compostos, sob condições próximas da 

neutralidade, resultam na persistência destas colorações muito tempo após a fonte de DAM ter 

cessado (SCHMIERMUND & DROZD, 1997). 
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A concentração de Fe dissolvido é controlada pela precipitação de um ou mais oxi-hidróxido 

férrico ou oxi-hidróxi-sulfato, entre outras fases sólidas, cuja formação e estabilidade está 

grandemente dependente das condições de Eh e pH do meio. A precipitação do Fe (Fe3+) das 

DAM é de considerável importância, além das razões estéticas, como controlo de concentrações 

férreas e como potencial controlo de concentrações de outros metais, devido a fenómenos de 

adsorção e co-precipitação (KRAUSKOPF, 1972; SCHMIERMUND & DROZD, 1997; JÖNSSON et al., 

2006). 

O Al é considerado, por SCHMIERMUND e DROZD (1997), juntamente com o Fe, como uma 

importante característica das DAM, por uma variedade de razões que incluem, a sua tendência 

semelhante para formar oxi-hidróxidos e oxi-hidróxi-sulfatos em ambientes “ácido-neutralizados” e 

o seu potencial em causar a degradação estética dos sistemas fluviais afectados. 

 

 

5.2.3.4- CONCENTRAÇÕES DE SULFATOS E ARSENATOS 
 

Para SCHMIERMUND e DROZD (1997), uma concentração elevada em sulfato constitui, 

provavelmente, a característica mais consistente das DAM, já que na maioria dos casos a sua 

génese envolve a oxidação de sulfuretos. Para estes autores, as concentrações em sulfato são, 

entre os restantes elementos, dos que melhor reflectem a efectividade da oxidação dos sulfuretos, 

assim como o caudal do efluente da zona de oxidação e qualquer diluição subsequente. 

Aqueles autores consideram também, que a natureza conservativa do sulfato, nas DAM, 

proporciona uma base para avaliar e localizar o destino dos componentes não conservativos, 

especialmente dos metais. Por exemplo, uma diminuição da concentração de sulfatos em solução, 

a jusante da fonte emissora, pode, frequentemente, ser atribuída a fenómenos de diluição. Outros 

componentes, cuja concentração diminui, no mesmo troço da linha de água, podem ser 

contemplados com uma explicação idêntica, utilizando o comportamento do sulfato como 

referência, ou, pelo contrário, considerar outros mecanismos (e.g., precipitação ou adsorção). 

A importância do ião sulfato, na caracterização das DAM, é ainda reforçada pela forte 

influência que parece exercer no tipo e propagação dos óxidos de Fe que compõem os 

precipitados («coatings») (BRADY et al., 1986; JÖNSSON et al., 2006). 

O As não ocorre, tipicamente, em concentrações tão elevadas, nas DAM, como o sulfato, e 

também não se comporta de um modo igualmente conservativo. Geralmente, as concentrações de 

As dissolvido são semelhantes às verificadas para os metais. 

 

 
5.2.3.5- TURVAÇÃO E SÓLIDOS SUSPENSOS 

 
A turvação é a capacidade de uma água para dispersar e absorver a luz, impedindo a sua 

transmissão em profundidade e está dependente do teor de sólidos suspensos e dissolvidos, 

incluindo os organismos aquáticos (plâncton). A turvação é um parâmetro medido no campo, 

relacionado directamente com a aparência visual da água, e cujas unidades de medida são 
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Unidades Nefelométricas de Turbidez (N.T.V.) ou Unidades Visuais de Jackson (J.T.V.). O inverso 

da turbidez designa-se por transparência, que pode ser expressa pela profundidade (em metros) à 

qual um Disco de Secchi (D.S.), composto de bandas claras e escuras, deixa de ser visível 

(CORTES et al., 1991; SCHMIERMUND & DROZD, 1997). 

Os sólidos suspensos totais (SST) são um parâmetro medido no laboratório e têm a 

desvantagem, relativamente à turbidez, da amostragem e armazenamento. De facto, durante o 

armazenamento podem ocorrer reacções, como precipitação e floculação, que alteram 

irreversivelmente a amostra relativamente às condições de campo (SCHMIERMUND & DROZD, 1997). 

As partículas que podem constituir sólidos suspensos, com relevância para as DAM, 

incluem partículas coloidais macromoleculares de oxi-hidróxidos de Fe e Al, partículas 

macroscópicas e outros compostos (argilas, silte) mantidos além dos em suspensão por 

turbulência normal devido à erosão (CORTES et al., 1991; SCHMIERMUND & DROZD, 1997).  

Os SST (e a turbidez) são uma característica importante das DAM porque, efeitos nocivos 

sobre qualidade da água e da influência sobre os ecossistemas aquáticos, podem manifestar-se 

com grande relevância no transporte de metais pesados e As, devido aos fenómenos de adsorção 

(CORTES et al., 1991; SCHMIERMUND & DROZD, 1997). 

 

 

5.2.4- FACTORES CONDICIONANTES DA QUALIDADE DAS DRENAGENS ÁCIDAS 
DE MINAS 

 

A qualidade, assim como a quantidade, de DAM produzidas em ambientes piritosos 

depende de diversos factores. FERGUSON e ERICKSON (1988) categorizam esses factores em 

primários, secundários e terciários. Como factores primários, segundo estes autores, há a 

considerar aqueles que estão directamente envolvidos nos processos de produção de acidez, ou 

seja, aqueles factores que condicionam directamente a alteração dos sulfuretos (p. ex., 

características mineralógicas da pirite e outros sulfuretos, oxigénio, água, bactérias); os factores 

secundários são todos os que controlam o “consumo” ou alteração dos produtos das reacções 

implicadas na génese de DAM (p. ex., neutralização da acidez devido à presença de 

determinados minerais); e por fim, os factores terciários, onde se incluem aqueles aspectos físicos 

e estruturais, relativos ao depósito, à exploração mineira e ao local onde se encontram, que de 

alguma forma influenciam a produção, migração e diluição das DAM (p. ex., características do 

material depositado em escombreira, regime hidrológico do local). 

Relativamente aos factores primários, aqueles que, neste domínio, têm merecido mais 

referências bibliográficas (BREEMEN, 1973; URRUTIA et al., 1987; FERGUSON & ERICKSON, 1988; 

KELLEY & TUOVINEN, 1988; PLUMLEE et al., 1992; SASAKI, 1994; BANWART et al., 2002; SAALTINK et 

al., 2002; BOWELL, 2002; ANTUNES et al., 2002; SEAL & SHANKS, 2008; KOSKI et al., 2008; FOSTER et 

al., 2008) são: as características mineralógicas dos sulfuretos, o oxigénio, a água, a temperatura, 

o pH, o Eh e as forças bióticas. 
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As características mineralógicas dos sulfuretos compreendem um conjunto de factores 

intrínsecos, que determinam, à partida, a alterabilidade dos sulfuretos, ou seja, a sua aptidão para 

a alteração em função do tempo (AIRES-BARROS, 1991). 

Os principais aspectos, de natureza mineralógica, que determinam a alterabilidade dos 

sulfuretos, em condições de superfície, são (CARUCCIO, 1978; FERNANDEZ-RUBIO et al., 1986; 

URRUTIA et al., 1987; FERGUSON & ERICKSON, 1988; CUNHA, 1990; AIRES-BARROS, 1991; ITGE, 

1991; SASAKi, 1994; KWONG & LAWRENSE, 1994 citados por VALENTE, 1996; KLEIN & HURLBUT, 

1998): 1) tamanho e forma dos grãos; 2) Estruturas cristalinas, propriedades cristaloquímicas e 

defeitos estruturais. 

Dentro dos factores primários, contam-se também aqueles que influenciam a actividade dos 

microrganismos. O pH e a temperatura, por exemplo, condicionam o intervalo óptimo de 

actividade. Também a disponibilidade de oxigénio, dióxido de carbono e nutrientes interfere com a 

actividade dos microrganismos, dependendo da fisiologia própria de cada espécie. 

A importância de factores como o pH e o Eh, para a qualidade das DAM, ficou patente nos 

itens anteriores, onde se referiu a influência destes factores na alteração dos sulfuretos e na 

solubilidade e mobilidade dos diversos elementos e compostos químicos. 

Entre os factores secundários, a coexistência de sulfuretos com minerais passíveis de 

neutralizar a acidez resultante da sua decomposição, constitui um dos mecanismos mais 

importantes no controlo das características das DAM. O mais comum desses minerais é a calcite 

(CaCO3), que consome hidrogeniões (H+) produzindo HCO3
- e H2CO3, mas existem outros. Nos 

processos de neutralização, parte da acidez e do Fe (e outros metais) são retirados da solução e 

o pH sobe para valores próximos da neutralidade. A predominância de um tipo de mineral sobre o 

outro determinará a produção ou não de efluentes ácidos (SENGUPTA, 1993; BOWELL, 2002; 

HUMINICKI & RIMSTIDT, 2008). 

Os factores terciários são os “últimos” a controlar a qualidade e quantidade das drenagens 

ácidas. Normalmente, a acidez dos efluentes diminui à medida que estes se afastam dos 

ambientes piritosos. Por um lado, ocorrem diluições ao longo do percurso, que, dependendo da 

hidrografia da zona, podem ser mais ou menos importantes e, por outro, vão estando em contacto 

com fontes de neutralização como, por exemplo, matéria orgânica e/ou minerais básicos. Desta 

forma, o consequente aumento de pH é acompanhado por alterações significativas na composição 

da coluna de água, ao diminuir a solubilidade de muitos elementos (BOWELL, 2002; REES et al., 

2002). 

 

 

5.3- MINA DE ERVEDOSA 
 

Na tabela 5.2 apresentam-se os estatísticos dos dados correspondentes às características 
físico-químicas e químicas das águas superficiais obtidos para as 15 estações, nas 6 campanhas 
de amostragem (cujos resultados se encontram no anexo 5.1), após tratamento com técnicas de 
estatística descritiva univariada. Na tabela 5.3 apresentam-se os valores médios e as variações de 
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teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre DAM e águas superficiais fora 
da influência da mina (montante) e sob influência da mina (jusante). 

 
Tabela 5.2- Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas superficiais da mina 
de Ervedosa das 15 estações, nas 6 campanhas (n=69). 
 

Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão 

pH — 5,70 6,26 3,04 7,58 1,38 

C.E. μS/cm 243 63,6 28,1 1007 305 

HCO3 mg/L 45,5 20,9 7,54 235 53,2 

SO4 mg/L 29,6 6,54 1,53 459 69,7 

Ca mg/L 19,2 4,78 0,69 138 30,8 

Mg mg/L 11,3 2,94 0,38 68,5 18,4 

Na mg/L 5,15 3,33 1,83 18,6 4,41 

K mg/L 1,06 0,57 0,18 4,94 1,17 

Cl mg/L 6,40 5,42 1,88 19,6 4,39 

Fe μg/L 1422 108 8,74 45040 5708 

Mn μg/L 261 18,0 0,00 5432 853 

Zn μg/L 1135 221 35,7 10390 1958 

Cu μg/L 274 65,3 6,00 3429 576 

Pb μg/L 5,70 3,00 0,25 64,5 9,53 

As μg/L 33,3 2,09 0,00 430 89,0 

Cd μg/L 42,8 1,83 0,04 520 96,3 

Co μg/L 45,4 1,67 0,14 396 87,5 

Ni μg/L 50,0 18,0 1,78 192 57,8 

 
Tabela 5.3- Médias e variações dos teores dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas superficiais 
a montante da mina (n=25), a jusante da mina (n=30) e das DAM (n=14), nas 6 campanhas. 
 

  DAM Montante Jusante 

Var. Unid. Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH — 3,42 3,04 4,17 6,40 5,45 7,40 6,20 4,38 7,58 

C.E. μS/cm 638 130 1007 49,7 28,1 175 219 38,9 850 

HCO3 mg/L 86,2 7,54 235 14,7 8,34 26,7 52,3 15,5 185 

SO4 mg/L 119 13,4 459 3,75 1,53 6,00 9,62 4,10 27,5 

Ca mg/L 47,6 1,90 138 2,26 0,69 5,25 20,0 2,85 97,6 

Mg mg/L 24,4 0,38 68,5 1,61 0,47 4,51 13,3 0,74 58,7 

Na mg/L 8,47 3,80 18,6 2,96 1,83 4,18 5,42 2,00 18,5 

K mg/L 2,26 0,55 4,94 0,50 0,23 0,90 0,97 0,18 3,78 

Cl mg/L 9,50 3,91 19,6 4,34 1,88 7,10 6,68 2,06 18,8 

Fe μg/L 6500 42,2 45040 174 18,0 446 92,7 8,74 366 

Mn μg/L 1143 9,00 5432 4,35 0,00 19,0 63,3 2,00 450 

Zn μg/L 3922 266 10390 151 69,8 425 655 35,7 2970 

Cu μg/L 924 235 3429 48,7 6,53 178 157 6,00 800 

Pb μg/L 8,67 0,34 64,5 3,26 0,25 7,89 6,35 0,35 36,7 

As μg/L 138 2,77 430 1,60 0,00 3,67 10,8 0,00 113 

Cd μg/L 183 10,6 520 1,05 0,11 2,02 12,4 0,04 74,3 

Co μg/L 171 6,12 396 1,08 0,24 3,00 23,9 0,14 135 

Ni μg/L 98,2 12,5 192 14,3 2,49 52,0 57,2 1,78 174 
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As condições químicas criadas pela oxidação dos sulfuretos explicam os baixos valores de 

pH, as elevadas condutividades e os altos teores de sulfato e de metais em solução das águas 

que drenam zonas mineralizadas e explorações mineiras. Este facto pode ser constatado pela 

observação das tabelas 5.2 e 5.3. Verifica-se, assim, que todas as amostras de DAM apresentam 

valores baixos de pH, situando-se estas águas, durante todo o ano, na classe 1 (acidez forte) 

segundo a classificação ecológica de NISBET e VERNAUX (1970 citados por CORTES et al., 1991). 

Os valores de condutividade das DAM variam entre 130 e 1007 μS/cm. 

As águas superficiais que circulam nas zonas aparentemente fora da influência das minas 

(a montante das minas), que reflectem os valores correspondentes à qualidade de fundo 

hidrogeoquímico local das águas superficiais estudadas, caracterizam-se por valores de pH 

próximos da neutralidade, ou revelando uma acidez fraca a média, condutividades que variam 

entre 28,1 e 175 μS/cm e uma carga iónica marcadamente mais baixa que as restantes águas. 

As águas amostradas nas zonas sob influência das minas (a jusante das minas) 

apresentam valores de pH que as permitem classificar entre a neutralidade e a acidez forte, de 

acordo com a já referida classificação ecológica, e um significativo aumento da mineralização, 

cujos valores médios de condutividade mais que quadruplicam os valores médios de referência, 

revelando os efeitos da recepção das DAM. 

Relativamente aos aniões e catiões maiores (SO4
2-, HCO3

-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+ e Cl-), 

verifica-se que se comportam de maneira idêntica à generalidade dos elementos químicos, com 

aumentos nas linhas de água de pequeno caudal após a recepção das DAM e decréscimos após 

a afluência daquelas com o rio Tuela e com o afastamento deste à zona próxima das minas. 

A interpretação da hidroquímica dos macroelementos pode ser facilitada através do 

emprego de diagramas apropriados, que façam ressaltar a composição iónica das águas, em 

especial quando se pretende comparar várias análises de águas de um mesmo lugar em épocas 

distintas. Os diagramas triangulares de Piper são muito utilizados e aconselháveis quando se 

pretende representar a composição das águas e classificá-las. 

Assim, o recurso aos diagramas triangulares de Piper (figura 5.1) permite classificar as 

DAM de Ervedosa, na generalidade, como dominantemente sulfatadas cálcicas e magnesianas. 

Estas águas, ao longo do ano de amostragem, de Janeiro até Novembro, evoluem da seguinte 

forma: são sulfatadas e cloretadas cálcicas e magnesianas na primeira campanha; sulfatadas 

cálcicas, bicarbonatadas cálcicas e cloretadas e sulfatadas sódicas na segunda campanha; 

sulfatadas e cloretadas cálcicas e magnesianas na terceira campanha; sulfatadas cálcicas e 

magnesianas na quarta campanha; sulfatadas cálcicas na quinta campanha; e sulfatadas cálcicas 

e bicarbonatadas cálcicas e/ou magnesianas na sexta campanha. 
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Janeiro Março 

  
Maio Julho 

  
Setembro Novembro 

Figura 5.1- Diagramas de Piper das DAM e das águas superficiais a montante e a jusante da mina de 
Ervedosa referentes às 6 campanhas de amostragem efectuadas. 
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Relativamente às águas representativas do fundo hidrogeoquímico local, os diagramas de 

Piper permitem classificá-las como dominantemente mistas bicarbonatadas cálcicas e 

magnesianas. Durante o ano de amostragem estas águas seguem o seguinte trajecto: são 

bicarbonatadas cálcicas e magnesianas na primeira campanha; bicarbonatadas cálcicas e 

magnesianas, cloretadas e sulfatadas sódicas e sulfatadas e cloretadas cálcicas e magnesianas 

na segunda campanha; bicarbonatadas cálcicas e magnesianas e cloretadas e sulfatadas sódicas 

na terceira campanha; bicarbonatadas cálcicas e magnesianas e bicarbonatadas e/ou cloretadas 

sódicas na quarta campanha; e bicarbonatadas ou sulfatadas cálcicas e magnesianas, quer na 

quinta quer na sexta campanha. 

As águas situadas sob influência das minas classificam-se, igualmente, como 

dominantemente bicarbonatadas cálcicas e magnesianas, evoluindo, ao longo do ano de 

amostragem, do seguinte modo: são bicarbonatadas cálcicas e magnesianas na primeira 

campanha; bicarbonatadas cálcicas, sulfatadas cálcicas e cloretadas e sulfatadas sódicas na 

segunda campanha; bicarbonatadas cálcicas e magnesianas quer na terceira quer na quarta 

campanha; bicarbonatadas cálcicas e magnesianas e sulfatadas cálcicas e magnesianas na 

quinta campanha; e bicarbonatadas magnesianas ou cálcicas e magnesianas na sexta campanha. 

Da análise dos resultados da composição química, em aniões e catiões maiores, das DAM 

de Ervedosa ressalta a sua tendência para uma composição sulfatada cálcica e magnesiana, em 

contraste com o carácter bicarbonatado cálcico e magnesiano das águas superficiais envolventes. 

Os diagramas de Piper não permitem uma diferenciação clara, nestas últimas, entre águas de 

fundo hidroquímico e águas sob influência da mina, notando-se apenas uma ligeira tendência para 

uma composição mais sulfatada e mais cálcica e magnesiana, nas segundas, em detrimento de 

uma composição mais sódica, patente nas primeiras. 

Em qualquer caso, é evidente, na globalidade das amostras e campanhas de amostragem, 

o predomínio do ião sulfato. Este permite obter indicações sobre o grau de lixiviação dos 

sulfuretos presentes nas mineralizações, associada à produção de DAM, assim como sobre a 

dispersão destas e a contaminação das águas naturais superficiais envolventes. Assinaturas 

hidroquímicas semelhantes das águas que drenam zonas mineiras têm sido assinaladas por 

outros autores, como PEDROSA et al. (1998), ÁVILA (2002) e REES et al. (2002). 

Porém, e embora a caracterização dos iões maiores seja útil, REES et al. (2002) salientam 

que o diagrama de Piper não pode ser utilizado isoladamente para se distinguirem 

adequadamente os diferentes efluentes que drenam zonas mineiras. No caso concreto do 

presente estudo, a razão pela qual o digrama de Piper se mostra insuficiente para classificar as 

águas estudadas reside nas pequenas diferenças entre as posições de projecção da maioria das 

águas representativas do fundo hidroquímico e as águas sob influência da contaminação mineira. 

As limitações da projecção de Piper, para a classificação deste tipo de águas, têm sido 

salientadas por outros autores, além de REES et al. (2002), que têm também proposto métodos 
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diferentes para a classificação de águas de minas, como sejam FICKLIN et al. (1992), HEDIN et al. 

(1994) ou YOUNGER (1995). 

Utilizando a classificação proposta por FICKLIN et al. (1992), para as águas de minas e de 

zonas mineralizadas, com base na variação dos teores de Zn, Cu, Cd, Ni, Co e Pb em solução em 

função do pH, apresentamos na figura 5.2 a tipologia das águas nas diferentes estações de 

amostragem da área da mina de Ervedosa. A análise da figura permite-nos verificar que, de todos 

os locais amostrados, as DAM se destacam pelos elevados conteúdos em metais pesados e 

valores de pH baixos, variando entre “ácidas” e “fortemente ácidas” e entre “pobres em metais” e 

“ricas em metais”. A maioria das amostras de DAM classifica-se como “ácida, rica em metais”. 

Com valores baixos de pH e conteúdos em metais também significativos encontram-se 

parte das amostras das linhas de água sob influência da mina. Com baixo conteúdo em metais 

encontram-se todas as amostras das linhas de água fora da influência da mina e as amostras das 

linhas de água sob influência da mina mas de caudal elevado (rio Tuela), devido a um efeito de 

diluição. 

 
 

 
Figura 5.2- Classificação de FICKLIN et al. (1992) das DAM e das águas superficiais da área envolvente da 
mina de Ervedosa. 
 

Além do efeito da diluição há que considerar a sua repercussão nos valores de pH, para 

interpretar o comportamento dos metais em solução. Os catiões metálicos tendem a permanecer 

em dissolução enquanto a água permanece ácida. Assim, verifica-se a concordância entre o 

comportamento dos metais e a variação do pH ao longo das linhas de água. Quando se verifica 
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um aumento significativo do caudal, como acontece no rio Tuela, além da diluição das 

concentrações, verifica-se a neutralização da água, diminuindo a solubilidade dos metais, que 

precipitam. 

A influência das DAM, na qualidade da água do rio Tuela, faz-se sentir, no troço estudado, 

por uma ligeira acidificação da água, por um aumento ligeiro da condutividade e por aumentos, 

mais ou menos importantes, dos teores de sulfato, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Co, Ni e As, 

nomeadamente no período seco. 

A figura 5.3 apresenta diagramas que relacionam os teores de SO4 com o pH, a 

condutividade e o somatório dos teores de Fe, Cu e Zn. A observação dos diagramas permite 

comprovar o predomínio do ião SO4 e a importância da análise desta variável nos estudos de 

águas de minas. 

Todas as amostras das linhas de água sob influência da mina, incluindo as de maior caudal, 

se caracterizam por acréscimos importantes de SO4, enquanto que apenas as linhas de água de 

menor caudal apresentam também aumentos significativos dos valores de condutividade e dos 

metais e redução dos valores de pH. A maior estabilidade do SO4 em solução parece, assim, ter 

reflexo nos pequenos decaimentos que se verificam na sua concentração em solução, 

contrariamente ao que se verifica, por exemplo, com o As, cujos decaimentos são 

significativamente mais acentuados. As amostras das linhas de água de maior caudal são assim 

pouco sensíveis ao abaixamento do pH, ao aumento da condutividade e ao aumento dos teores 

de metais, mas revelam de forma expressiva a contaminação em SO4, devido ao comportamento 

conservativo deste ião. 

Uma forma simples de determinação da qualidade da água consiste em comparar os 

resultados obtidos na análise físico-química com valores de referência de qualidade, aceites como 

“padrão” pela legislação vigente. Quanto maior a diferença entre os valores obtidos e os níveis 

óptimos ou aceitáveis de qualidade, maior será o impacto produzido e mais significativo o nível de 

contaminação. 

No Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, que substituiu o Decreto-Lei nº 74/90, foram 

fixados níveis de qualidade exigidos às águas superficiais, distintos de acordo com o uso para o 

qual estão destinadas, nomeadamente para a produção de água para consumo humano, para fins 

aquícolas (águas piscícolas) e destinadas a rega. As águas para consumo humano (águas doces 

superficiais destinadas à produção de água para consumo humano) são classificadas nas 

categorias A1, A2 e A3, de acordo com normas de qualidade próprias, a que correspondem 

esquemas de tratamento tipo distintos. Para os diferentes usos da água, foram fixados (embora 

não para todos os parâmetros da norma de qualidade) os denominados “valor máximo admissível” 

(VMA) e “valor máximo recomendado” (VMR), que correspondem ao “valor da norma de qualidade 

que não deverá ser ultrapassado” e ao “valor de norma de qualidade que, de preferência, deve ser 

respeitado ou não excedido”, respectivamente. 
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Figura 5.3- Diagramas SO4 vs. pH, SO4 vs. condutividade (C.E.) e SO4 vs. (Fe+Cu+Zn) das DAM e das águas 
superficiais a montante e a jusante da mina de Ervedosa. 
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Posteriormente, foi promulgado o Decreto-Lei nº 243/2001, de 5 de Setembro, que aprovou 

novas normas de qualidade da água destinada ao consumo humano, transpondo para o direito 

interno a Directiva nº 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro. O Decreto-Lei nº 243/2001 

entrou em vigor no dia 25 de Dezembro de 2003, ao mesmo tempo que era revogado o Decreto-

Lei nº 236/98. Assim, os valores-limite considerados na anterior legislação (VMA e VMR) foram 

substituídos pelos Valores Paramétricos, que vieram a eliminar a ambiguidade resultante do 

anterior conceito. 

No presente trabalho, tomamos como referência quer os valores fixados no Decreto-Lei nº 

243/2001, quer os fixados no Decreto-Lei nº 236/98, uma vez que a nova legislação não 

contempla elementos como o Ca, o Mg, o Na, o K e o Zn nos parâmetros determinados. 

A comparação dos valores obtidos nas várias estações de amostragem com os valores das 

normas de qualidade, expressos quer no Decreto-Lei nº 236/98, quer no Decreto-Lei nº 243/2001, 

permite verificar que os valores obtidos para os parâmetros o Na, o K e o Cl atribuem um carácter 

de admissibilidade a todas estas águas. Relativamente aos restantes parâmetros, os resultados 

obtidos permitem confirmar o maior ou menor grau de contaminação existente no local. 

Tendo em conta o Decreto-Lei nº 236/98 para as águas de consumo (SO4 – 25 mg/L; Ca – 

100 mg/L; Mg – 30 mg/L; Na – 20 mg/L; K – 10 mg/L; Cl – 25 mg/L) verifica-se que apenas o 

sulfato apresenta teores superiores ao VMR estabelecido em todas as amostras de DAM. Os 

teores de sulfato na estação 9 (sob influência directa das DAM das escombreiras), na campanha 

de Setembro, também superam o VMR. Os teores de Ca superam o VMR apenas nas amostras 

da estação 8 (DAM) de Janeiro e Março. Os teores de Mg também superam o VMR nas amostras 

da estação 8, de Janeiro, Março e Maio, assim como da estação 9 em todas as campanhas de 

amostragem. 

Atendendo ao Decreto-Lei nº 243/2001, apenas as amostras da estação 7 (DAM) das 

campanhas de Julho e Setembro apresentam teores de sulfato superiores ao valor paramétrico 

fixado (250 mg/L). 

O Fe caracteriza-se por teores elevados, não só nas amostras de DAM mas na 

generalidade dos locais e campanhas de amostragem, com valores que superam o VMR (50 μg/L) 

fixado no Decreto-Lei nº 236/98 na quase totalidade das amostras. O teor de Fe na amostra da 

estação 7, na campanha de Setembro, é cerca de 900 vezes superior ao VMR. 

Considerando agora o Decreto-Lei nº 243/2001, verifica-se que o valor paramétrico do Fe 

(200 μg/L) é ultrapassado por todas as amostras de DAM e pelas amostras dos locais sob 

influência mineira da envolvente mais próxima. O teor de Fe na amostra da estação 7, na 

campanha de Setembro, é cerca de 225 vezes superior ao valor paramétrico. 

O Mn caracteriza-se por valores superiores ao VMR (20 μg/L), fixado pelo Decreto-Lei nº 

236/98, em todas as amostras de DAM e na generalidade das amostras dos locais a jusante das 

minas, confirmando-se assim como um bom indicador da contaminação mineira. Este aspecto 

está directamente relacionado com a elevada mobilidade que possui. Também de acordo com a 

norma de qualidade fixada pelo Decreto-Lei nº 243/2001, menos exigente, o valor-limite fixado 
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para o Mn (50 μg/L) é superado pelos teores de todas as amostras de DAM e pelas amostras dos 

locais sob influência mineira mais próximos. Por exemplo, a amostra da estação 7, na campanha 

de Setembro, apresenta um teor de Mn cerca de 108 vezes superior ao valor paramétrico 

legislado. 

O facto de o Zn ser um dos metais comuns mais solúveis em soluções ácidas (pH <6) está 

bem patente no seu comportamento nas amostras estudadas, manifestando-se na quase 

totalidade das amostras, ao longo de todo o ano, com teores elevados, superiores ao VMR (100 

μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 236/98. Na amostra de Setembro da estação 7 o teor de Zn é cerca 

de 104 vezes superior ao VMR. 

Relativamente ao Cu verifica-se que, segundo a norma de qualidade expressa no Decreto-

Lei nº 236/98, os teores são superiores ao VMR (100 μg/L) em todas as amostras de DAM e em 

algumas das amostras de locais sob a influência da mina, enquanto que, segundo o Decreto-Lei 

nº 243/2001, apenas as amostras de DAM das estações 7 e 8, de Setembro e Maio 

respectivamente, apresentam teores que superam o valor paramétrico fixado (2 mg/L). 

Quanto ao Ni, ao Pb e ao As a norma de qualidade definida no Decreto-Lei nº 243/2001 é 

mais exigente do que a da legislação anterior. 

Assim, todas as amostras de DAM, parte das amostras das linhas de água de menor caudal 

sob influência da mina e algumas das amostras a montante das minas superam o valor 

paramétrico (20 μg/L) fixado para o Ni. 

O Pb apresenta teores superiores ao valor paramétrico (10 μg/L) nas amostras 7 (Julho e 

Setembro) e 9 (Março, Maio, Julho e Setembro). 

Todas as amostras de DAM das estações 7 e 8, assim como todas as amostras das 

estações 9 e 11 (a jusante da mina, próximas desta e de reduzido caudal) superam o valor-limite 

(10 μg/L) fixado para o As. Na amostra de Setembro da estação 7 o teor de As é cerca de 43 

vezes superior ao valor paramétrico legislado. 

O novo documento legislativo nacional não alterou o valor paramétrico do Cd fixado no 

Decreto-Lei nº 236/98. Constata-se que os teores mais elevados de Cd foram obtidos em todas as 

amostras de DAM e nas amostras mais próximas a jusante das minas, todos eles superiores ao 

valor-limite do Cd (5 μg/L) para as água de consumo. Embora os teores de Cd sejam elevados 

nestas amostras, ressalta o valor de 520 μg/L obtido na campanha de Setembro, na estação 7, 

que é cerca de 104 vezes superior ao valor-limite fixado. 

Os teores de Co não fazem parte das normas de qualidade publicadas, quer em Portugal 

quer a nível comunitário, embora seja reconhecida a sua necessidade. Por isso, figuram nas 

normas de qualidade, sem indicação do valor numérico. Segundo MENDES e OLIVEIRA (2004) a 

única norma conhecida é o valor de 1 mg/L, fixado como limite, na legislação adoptada na antiga 

União Soviética. 

Todos os valores de Co obtidos neste estudo são inferiores àquele valor-limite. Constata-se, 

uma vez mais, que os valores mais elevados se encontram nas amostras de DAM e nas amostras 

das estações 9 e 11, sob influência da mina, em linhas de água próximas e de reduzido caudal. 
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A influência das flutuações sazonais na composição das DAM de Ervedosa e nas águas 

superficiais envolventes está bem patente nos resultados obtidos, na medida em que se registam 

variações significativas na grande maioria dos parâmetros analisados. É no período seco que se 

observam os valores de pH mais baixos e os de condutividade e de concentrações de metais mais 

elevados. Os dados obtidos permitem verificar que, de um modo geral, a qualidade das águas 

(segundo as normas de qualidade estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 236/98 e Decreto-Lei nº 

243/2001) varia com o regime sazonal, sendo o grau de contaminação mais significativo no 

período seco relativamente ao período húmido. 

A análise das relações de proporcionalidade entre os vários parâmetros analisados num 

espaço de amostras é bastante importante na detecção de afinidades entre eles, fornecendo 

indicações sobre os mecanismos físico-químicos envolvidos na determinação do comportamento 

das variáveis investigadas. 

A matriz de correlação que se apresenta na tabela 5.4 envolve todas as variáveis físico-

químicas analisadas (pH, C.E., HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, Cd, Co e 

Ni), sendo o espaço das amostras definido por todas as estações amostradas nas seis 

campanhas de amostragem. 

 
Tabela 5.4- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
águas da área de Ervedosa (n = 69; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 
encontram-se a negrito). 
 

 pH C.E. HCO3 SO4 Ca Mg Na K Cl Fe Mn Zn Cu Pb As Cd Co Ni
pH 1                  
C.E. -0,69 1                 
HCO3 -0,43 0,90 1                
SO4 -0,55 0,58 0,41 1               
Ca -0,50 0,92 0,98 0,49 1              
Mg -0,39 0,89 0,98 0,33 0,95 1             
Na -0,42 0,89 0,92 0,35 0,88 0,94 1            
K -0,49 0,90 0,94 0,45 0,93 0,95 0,92 1           
Cl -0,37 0,82 0,88 0,32 0,83 0,89 0,97 0,87 1          
Fe -0,43 0,32 0,12 0,80 0,23 0,02 0,05 0,12 0,04 1         
Mn -0,47 0,43 0,21 0,86 0,29 0,14 0,18 0,24 0,18 0,78 1        
Zn -0,69 0,75 0,57 0,79 0,65 0,49 0,47 0,58 0,42 0,71 0,72 1       
Cu -0,55 0,58 0,41 0,72 0,43 0,36 0,43 0,45 0,43 0,52 0,72 0,65 1      
Pb -0,24 0,29 0,22 0,68 0,28 0,15 0,20 0,15 0,20 0,71 0,71 0,49 0,44 1     
As -0,61 0,51 0,26 0,69 0,35 0,18 0,21 0,26 0,19 0,68 0,82 0,88 0,58 0,48 1    
Cd -0,66 0,68 0,47 0,80 0,56 0,39 0,38 0,49 0,34 0,74 0,76 0,99 0,63 0,50 0,91 1   
Co -0,63 0,85 0,78 0,73 0,83 0,74 0,68 0,83 0,64 0,41 0,62 0,77 0,63 0,34 0,58 0,73 1  
Ni -0,69 0,81 0,73 0,51 0,71 0,69 0,71 0,67 0,67 0,32 0,46 0,65 0,67 0,34 0,51 0,54 0,67 1 

 

A análise integrada da matriz de correlação, no conjunto das seis campanhas, permite 

verificar a esperada relação de dependência entre as várias espécies em solução e as condições 

de pH. O pH apresenta correlações negativas com todos os parâmetros, sendo as mais 

significativas com a condutividade, sulfato, Zn, Cu, As, Cd, Co e Ni. 
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A condutividade é um indicador da concentração iónica, com a qual apresenta uma 

correlação linear positiva. Esta variação solidária é confirmada pela elevada correlação que se 

observa entre a condutividade e os vários iões analisados. 

As correlações privilegiadas do sulfato com a condutividade e com elementos como o Fe, 

Mn, Zn, Cu, Pb, As, Cd e Co sugerem uma origem comum para estes elementos, neste caso 

resultante da oxidação dos sulfuretos e de outros minerais da paragénese. 

O HCO3, o Ca, o Na, o Mg, o K e o Cl apresentam variações solidárias fortes entre si, 

apontando para uma origem comum − a hidrólise dos silicatos. As correlações significativas entre 

o Ca e o Zn, Co e Ni, entre o Na e o Co e Ni, entre o K e o Zn, Co e Ni, entre o Mg e o Co e Ni e 

entre o Cl e o Co e Ni, pode ser um aspecto que reforça o controlo exercido pela capacidade de 

solubilização das DAM sobre a própria carga iónica. 

Portanto, a contribuição da hidrólise dos silicatos da paragénese mineral, para a carga 

iónica das DAM, não deverá estar dependente apenas das condições de intensa lixiviação, mas 

deverá também reflectir o elevado potencial de solubilidade das DAM. 

Relativamente à generalidade dos metais pesados analisados (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co, Ni e 

Pb) verificam-se correlações significativas entre si e com o pH (negativa), condutividade e sulfato, 

revelando a sua esperada origem comum – a oxidação dos sulfuretos e outros minerais da 

paragénese. 

As correlações significativas verificadas entre o Fe e a maioria dos restantes metais 

pesados, além de poderem ser atribuídas à origem comum destes elementos, deverão também 

reflectir a tendência que a generalidade dos metais pesados apresenta para se adsorverem aos 

oxi-hidróxidos de Fe e co-precipitarem. 

Com a finalidade de facilitar e melhorar a interpretação da hidrogeoquímica envolvente da 

mina de Ervedosa recorreu-se à aplicação da Análise em Componentes Principais (ACP) aos 

dados hidrológicos resultantes das seis campanhas de amostragem. A matriz de dados utilizada 

na análise era composta por 69 indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, 

K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, Cd, Co e Ni). A tabela 5.5 apresenta os valores próprios e a 

percentagem de variância explicada para cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da 

análise desta tabela verifica-se que os três primeiros eixos factoriais explicam conjuntamente 

87,96 % da variância total. Assim, na tabela 5.6 apresentam-se os valores das coordenadas 

activas nos três primeiros eixos. 

 
Tabela 5.5- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Ervedosa. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 9,50 3,78 0,79 0,63 0,41 0,26 0,23 

Variância explicada (%) 59,40 23,62 4,94 3,92 2,59 1,66 1,46 

Variância explicada acumulada (%) 59,40 83,02 87,96 91,87 94,46 96,12 97,58 
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Tabela 5.6- Coordenadas das variáveis activas nos três eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Ervedosa. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

pH -0,6648 -0,1367 0,2510 

HCO3 0,8325 -0,5187 0,0164 

SO4 0,7914 0,4772 0,1347 

Ca 0,8701 -0,4145 -0,0185 

Mg 0,7805 -0,6021 0,0285 

Na 0,7821 -0,5642 0,1181 

K 0,8310 -0,4983 -0,0514 

Cl 0,7466 -0,5542 0,1673 

Fe 0,5548 0,7076 0,1462 

Mn 0,6763 0,6514 0,1046 

Zn 0,8764 0,3269 -0,2829 

Cu 0,7276 0,2756 0,1019 

Pb 0,5234 0,4904 0,6098 

As 0,6796 0,5664 -0,3420 

Cd 0,8235 0,4294 -0,3040 

Co 0,9078 -0,0583 -0,1476 

Ni 0,8108 -0,1339 0,0228 

 

Considerando os três eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de coordenadas, 

verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Co, Ca, Zn, HCO3, K, Cd, Ni, SO4, Na, Mg, Cl, Cu, As, Mn, (Fe) e (Pb) em oposição ao pH 

Eixo 2 – Fe, (Mn) e (As) em oposição a (Mg), (Na), (Cl) e (HCO3) 

Eixo 3 – Pb 

 

O eixo 1 explica as variáveis Co, Ca, Zn, HCO3, K, Cd, Ni, SO4, Na, Mg, Cl, Cu e As e de 

uma forma menos nítida as variáveis Mn e Fe em oposição à variável pH. O eixo 2 explica de uma 

forma mais nítida a variável Fe, mas também, embora menos nitidamente, as variáveis Mn e As, 

em oposição às variáveis Mg, Na, Cl e HCO3. A variável Pb é sobretudo explicada pelo eixo 3. 

A figura 5.4 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

planos factoriais definidos pelos dois principais eixos (primeiro plano factorial) e pelos eixos 1 e 3 

(segundo plano factorial). 

A análise conjunta dos dados da tabela 5.6 e a interpretação da figura 5.4 permite verificar 

no primeiro plano factorial, que explica 83,02 % da inércia total da nuvem de pontos, a existência 

de uma associação de variáveis que representa a influência do contexto geológico em que o 

estudo se encontra enquadrado, mas com distribuição nítida por dois grupos distintos, por um 
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lado, o conjunto constituído por HCO3, Ca, K, Cl, Na e Mg e, por outro lado, o grupo formado por 

Cu, Zn, Cd, SO4, Pb, As, Mn e Fe. O primeiro grupo representa a influência da mineralogia das 

gangas e das rochas encaixantes na composição das águas, nomeadamente nas DAM de 

escorrência das escombreiras. O segundo grupo reúne parâmetros que estão associados à 

mineralização e consequente contaminação, fruto da actividade mineira, que se reflecte de forma 

mais evidente na composição das DAM amostradas à boca da mina. 

 

 
Figura 5.4- Projecções das variáveis no primeiro plano factorial (eixo 1/eixo 2) e no segundo plano factorial 
(eixo 1/eixo 3), relativas às águas superficiais da mina de Ervedosa. 

 

Verifica-se também que a projecção das variáveis no segundo plano factorial revela a 

aproximação dos elementos ligados à mineralização, característicos das DAM da boca da mina, 

aos elementos maiores, característicos das DAM de escorrência das escombreiras. Porém, esta 

aproximação faz-se à custa de perda de qualidade de representação das variáveis no plano 

factorial. 

Atendendo à qualidade de representação das variáveis, a consideração do Pb na análise do 

primeiro plano factorial deve ser feita com alguma reserva, uma vez que o seu coeficiente de 

correlação com o plano é apenas ligeiramente superior a 0,50. De facto, a variável Pb é melhor 

explicada pelo eixo 3 no segundo plano factorial. A interpretação não é fácil, mas tal facto poderá 

dever-se à influência das variações sazonais na distribuição deste metal, uma vez que apresenta 

teores significativamente mais elevados nas amostras dos períodos mais secos, das DAM e dos 

locais a jusante das minas, quando comparados com os teores das restantes amostras. 

Muito evidente, quer no primeiro plano factorial, quer no segundo, é a correlação negativa 

forte que entre si apresentam a variável pH e as restantes variáveis. 

Da análise da figura 5.5, que representa a projecção dos indivíduos (amostras) no primeiro 

plano factorial, verifica-se a separação em “populações” diferenciadas. 

Assim, é possível determinar, de forma mais ou menos nítida, a existência de cinco 

“populações”: a “população” A, formada por amostras pertencentes ao fundo hidrogeoquímico 

local e não contaminadas; a “população” B, de transição entre a anterior e as seguintes, 

constituída pelas amostras situadas sob influência mineira; a “população” C, formada pelas 

amostras de DAM de escorrência das escombreiras (ponto 8) e pelas amostras directamente 
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receptoras destas (ponto 9); a “população” D, constituída pelas amostras de DAM de boca da 

mina (pontos 6 e 7); e a “população” E, que também pode ser interpretada como um 

prolongamento da “população” D, constituída pela amostra colhida no período seco (Setembro) à 

boca da mina, no ponto 7 e, portanto, mais fortemente contaminada. 
 

 
Figura 5.5- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas às águas superficiais da mina de 
Ervedosa. 

 

É curiosa a separação nítida entre as amostras de DAM de boca da mina (D) e de 

escorrência de escombreira (C). As primeiras situam-se na zona de influência da associação Cu, 

Zn, Cd, SO4, Pb, As, Mn e Fe, revelando a importância primordial da oxidação dos sulfuretos e 

restantes minerais da paragénese na sua génese. As segundas, situadas na zona de influência do 

grupo HCO3, Ca, K, Cl, Na e Mg, reflectem uma maior importância quantitativa de fenómenos 

geoquímicos como a hidrólise de silicatos, constituintes maiores dos materiais depositados em 

escombreira. 

 

 

5.4- MINA DE ADORIA 
 

Na tabela 5.7 apresentam-se os estatísticos dos dados correspondentes às características 

físico-químicas e químicas das águas superficiais obtidos para as 15 estações, nas 6 campanhas 

de amostragem (cujos resultados se encontram no anexo 5.2), após tratamento com técnicas de 

estatística descritiva univariada. Na tabela 5.8 apresentam-se os valores médios e as variações de 

teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre DAM e águas superficiais fora 

da influência da mina (montante) e sob influência da mina (jusante). 
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Tabela 5.7- Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas superficiais da mina 
de Adoria das 15 estações, nas 6 campanhas (n=60). 
 

Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão 

pH — 5,26 5,20 4,18 7,50 0,85 

C.E. μS/cm 36,4 28,0 13,7 89,0 20,6 

HCO3 mg/L 9,29 7,49 3,10 23,7 4,37 

SO4 mg/L 40,0 21,4 5,03 296 62,9 

Ca mg/L 1,67 1,08 0,14 8,04 1,52 

Mg mg/L 0,38 0,25 0,02 1,23 0,31 

Na mg/L 2,20 2,06 1,23 3,37 0,52 

K mg/L 0,39 0,38 0,13 0,78 0,14 

Cl mg/L 3,07 2,83 1,46 5,73 1,19 

Fe μg/L 105 62,0 12,0 505 114 

Mn μg/L 46,2 27,0 0,67 453 71,0 

Zn μg/L 395 195 45,0 1350 345 

Cu μg/L 117 46,0 3,00 465 127 

Pb μg/L 92,0 20,7 0,18 1092 194 

As μg/L 1,59 1,41 0,27 4,51 1,01 

Cd μg/L 5,78 2,16 0,05 35,0 7,96 

Co μg/L 0,79 0,59 0,06 2,46 0,57 

Ni μg/L 18,3 15,5 2,60 60,1 13,5 
 

Tabela 5.8- Médias e variações dos teores dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas superficiais 
a montante da mina (n=8), a jusante da mina (n=22) e das DAM (n=30), nas 6 campanhas. 
 

  DAM Montante Jusante 

Var. Unid. Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH — 5,22 4,18 7,49 5,53 4,61 7,10 5,23 4.23 7,50 

C.E. μS/cm 37,3 15,2 89,0 27,0 17,8 36,5 38,3 13,7 78,0 

HCO3 mg/L 9,16 5,23 17,2 10,1 4,62 23,7 9,09 3,10 15,95 

SO4 mg/L 41,7 6,81 277 6,63 5,03 8,04 49,3 5,45 296 

Ca mg/L 1,60 0,34 4,50 2,13 0,25 8,04 1,60 0,14 3,25 

Mg mg/L 0,41 0,02 1,23 0,24 0,10 0,59 0,39 0,02 0,86 

Na mg/L 2,20 1,64 3,13 2,30 1,63 2,82 2,14 1,23 3,37 

K mg/L 0,36 0,18 0,74 0,39 0,27 0,52 0,41 0,13 0,78 

Cl mg/L 3,09 1,69 5,31 3,19 1,67 4,80 2,97 1,46 5,73 

Fe μg/L 111 12,5 505 140 40,8 250 85,5 14,0 304 

Mn μg/L 68,7 3,41 453 20,5 0,67 76,0 25,1 1,66 87,00 

Zn μg/L 414 77,5 1350 162 44,9 250 457 81,3 1133 

Cu μg/L 116 3,00 465 23,1 5,50 63,0 154 4,00 460 

Pb μg/L 93,5 1,56 1022 6,35 0,18 15,0 121 4,00 1092 

As μg/L 1,87 0,52 4,51 0,63 0,27 1,36 1,60 0,51 4,38 

Cd μg/L 7,41 0,95 35,0 0,69 0,05 2,28 5,40 0,75 26,3 

Co μg/L 0,84 0,15 2,46 0,97 0,36 1,71 0,63 0,06 1,91 

Ni μg/L 14,9 2,60 41,0 11,0 2,76 20,5 25,8 3,04 60,1 
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A observação das tabelas 5.7 e 5.8 e do anexo 5.2 permite verificar que, à excepção das 

amostras do ponto 1, todas as amostras de DAM apresentam valores baixos de pH, situando-se 

estas águas, durante todo o ano, entre a classe 1 (acidez forte) e a classe 2 (acidez média) 

segundo a classificação ecológica de NISBET e VERNAUX (1970 citados por CORTES et al., 1991). 

Os valores de condutividade das DAM são relativamente baixos, variando entre 15,2 e 89,0 

μS/cm. 

Embora a estação de amostragem 1 corresponda a uma situação de boca da mina, esta 

situa-se a cota elevada, superior à das galerias subterrâneas, sendo o volume de rocha e de 

mineralização, em que há percolação de água e consequente drenagem na boca da mina, muito 

reduzido. Esta situação é ainda reforçada pelo facto de a água retida, numa mina abandonada, se 

estratificar em termos qualitativos, situando-se na parte superior a água de melhor qualidade e na 

inferior a mais contaminada. 

Verificam-se também altos teores de SO4
2- e de metais em solução nas amostras de DAM, 

condições químicas atribuídas à oxidação dos sulfuretos, enquanto as águas superficiais que 

circulam nas zonas aparentemente fora da influência das minas (a montante das minas) se 

caracterizam por uma carga iónica marcadamente mais baixa. As águas amostradas nas zonas 

sob influência das minas (a jusante das minas) apresentam um significativo aumento da carga 

iónica, revelando para diversos parâmetros teores máximos superiores aos das próprias DAM. 

O recurso aos diagramas triangulares de Piper (figura 5.6) permite classificar as DAM de 

Adoria como dominantemente sulfatadas mistas e sulfatadas sódicas ao longo de todo o ano de 

amostragem. 

Relativamente às águas representativas do fundo hidrogeoquímico local, os diagramas de 

Piper permitem classificá-las como dominantemente cloretadas e sulfatadas sódicas. Durante o 

ano de amostragem estas águas mantêm grande constância na sua composição, mas podem ser, 

nos períodos mais chuvosos, bicarbonatadas cálcicas. Porém, a caracterização destas águas é 

deficiente, em virtude do reduzido número de locais de amostragem. 

As águas situadas sob influência das minas classificam-se como dominantemente 

sulfatadas mistas ou sulfatadas sódicas, ao longo de todo o ano de amostragem, podendo ser, 

nos períodos mais húmidos, sulfatadas cálcicas. 

À semelhança do verificado na mina de Ervedosa, é evidente, na globalidade das amostras 

e campanhas de amostragem de águas da mina de Adoria, o predomínio do ião sulfato. A 

diferenciação entre águas de fundo hidroquímico e águas sob influência da mina, faz-se notar na 

tendência para uma composição mais cloretada, ou mais bicarbonatada cálcica em certos casos, 

nas primeiras, em oposição a uma composição mais sulfatada e mista, nas segundas. 

A figura 5.7 apresenta o diagrama de FICKLIN et al. (1992) relativo às águas das diferentes 

estações de amostragem da área da mina de Adoria. A análise da figura permite-nos verificar que 

todas as amostras das linhas de água fora da influência da mina se caracterizam por 

apresentarem baixo conteúdo de metais em solução, variando entre águas “ácidas” e “próximas 

da neutralidade”. 
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Janeiro Março 

  

Maio Julho 

  

Setembro Novembro 

Figura 5.6- Diagramas de Piper das DAM e das águas superficiais a montante e a jusante da mina de Adoria 
referentes às 6 campanhas de amostragem efectuadas. 
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Figura 5.7- Classificação de FICKLIN et al. (1992) das DAM e das águas superficiais da área envolvente da 
mina de Adoria. 
 

As amostras de DAM dividem-se por dois grupos com tipologias diferentes. Destacando-se 

um grupo pelos elevados conteúdos em metais pesados (águas “ricas em metais”) e valores de 

pH baixos (águas “ácidas”) e outro com águas “pobres em metais” e com valores de pH que as 

situam entre “ácidas” e “próximas da neutralidade”. O primeiro grupo é constituído por 

escorrências da superfície e da base das escombreiras (estações 8, 10 e 11), enquanto que o 

segundo é composto pelas drenagens colhidas à boca da mina (estações 1, 2, 3, 5) e pelas 

amostras da estação 9, colhidas na superfície da escombreira mas que resultam da drenagem da 

galeria correspondente à estação 3. 

As amostras das linhas de água sob influência da mina manifestam uma tendência idêntica 

à das DAM, sendo o grupo cujas águas se classificam como “ácidas” e “ricas em metais” formado 

pelas amostras das linhas de água sob influência directa das escorrências das escombreiras. 

Os diagramas da figura 5.8, que relacionam as concentrações de sulfato com os valores de 

pH, de condutividade e com o somatório das concentrações de Fe, Cu e Zn, permitem evidenciar 

o carácter sulfatado das águas estudadas, nomeadamente das amostras de DAM e das linhas de 

água sob influência da mina, que se caracterizam por acréscimos importantes de sulfato, mesmo 

quando não se verificam aumentos significativos dos valores de condutividade e dos metais e 

redução dos valores de pH. 
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Figura 5.8- Diagramas SO4 vs. pH, SO4 vs. condutividade (C.E.) e SO4 vs. (Fe+Cu+Zn) das DAM e das águas 
superficiais a montante e a jusante da mina de Adoria. 
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A comparação dos valores obtidos nas várias estações de amostragem com os valores das 

normas de qualidade, expressos no Decreto-Lei nº 236/98 e no Decreto-Lei nº 243/2001, permite 

verificar que os valores obtidos para os parâmetros Ca, Mg, Na, K e Cl atribuem um carácter de 

admissibilidade a todas estas águas. Os resultados obtidos para os restantes parâmetros 

permitem confirmar o maior ou menor grau de contaminação existente no local. 

Segundo o Decreto-Lei nº 236/98 para as águas de consumo verifica-se que apenas o 

sulfato apresenta teores superiores ao VMR estabelecido em diversas amostras de DAM e de 

linhas de água sob influência das minas. Atendendo ao Decreto-Lei nº 243/2001, muito menos 

exigente quanto a este parâmetro, apenas as amostras das estações 7 (a jusante das minas) e 8 

(DAM), das campanhas de Janeiro e Março apresentam teores de sulfato superiores ao valor 

paramétrico fixado (250 mg/L). 

O Fe caracteriza-se por teores elevados, não só nas amostras de DAM mas na 

generalidade dos locais e campanhas de amostragem, com valores que superam o VMR (50 μg/L) 

fixado no Decreto-Lei nº 236/98 na maioria das amostras. O teor de Fe na amostra da estação 1, 

na campanha de Janeiro, é cerca de 10 vezes superior ao VMR. Segundo o Decreto-Lei nº 

243/2001 o valor paramétrico do Fe (200 μg/L) é ultrapassado em algumas das amostras de DAM 

e dos locais sob influência mineira da envolvente mais próxima. O teor de Fe nas amostras da 

estação 15, fora da influência das minas, também superam o valor paramétrico do Fe em várias 

campanhas de amostragem. 

O Mn supera o VMR (20 μg/L), fixado pelo Decreto-Lei nº 236/98, na maioria das amostras 

de DAM e dos locais a jusante das minas, confirmando-se assim como um bom indicador da 

contaminação mineira. Também de acordo com a norma de qualidade fixada pelo Decreto-Lei nº 

243/2001, menos exigente, o valor-limite fixado para o Mn (50 μg/L) é superado pelos teores das 

amostras das estações 1, 3 e 11 (DAM), ao longo de todo o ano, e das amostras 2 e 7 (sob 

influência mineira), na campanha de Março. 

A elevada solubilidade do Zn em soluções ácidas (pH <6) está uma vez mais bem patente 

no seu comportamento nas amostras estudadas, manifestando-se na quase totalidade das 

amostras, ao longo de todo o ano, com teores superiores ao VMR (100 μg/L) fixado no Decreto-

Lei nº 236/98. 

Quanto ao Cu verifica-se que, segundo a norma de qualidade expressa no Decreto-Lei nº 

236/98, os teores são superiores ao VMR (100 μg/L) em todas as amostras de DAM geradas em 

escombreiras e nas amostras dos locais sob a influência directa das escombreiras. Segundo o 

Decreto-Lei nº 243/2001 nenhuma das amostras estudadas apresentam teores que superam o 

valor paramétrico fixado (2 mg/L).  
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Relativamente ao Ni, verifica-se que o valor paramétrico apontado como limite pelo Decreto-

Lei nº 243/2001 (20 μg/L) é ultrapassado essencialmente pelas amostras de DAM (estações 3, 8, 

10 e 11) e das linhas de água sob influência da mina (estações 2, 6, 7, 12 e 13). 

O Pb apresenta teores superiores ao valor paramétrico (10 μg/L) na generalidade das DAM 

geradas em escombreiras e na galeria 3, assim como nas linhas de água sob influência destas. 

Na amostra de Setembro da estação 12 o teor de Pb é cerca de 109 vezes superior ao valor 

paramétrico legislado. 

Os teores de As das DAM e águas superficiais envolventes da mina de Adoria são todos 

relativamente baixos, pelo que em nenhuma das mostras estudadas é superado o valor-limite (10 

μg/L) fixado. 

Os teores mais elevados de Cd, superiores ao valor-limite (5 μg/L) fixado pelo Decreto-Lei 

nº 243/2001, foram obtidos em todas as amostras de DAM geradas nas escombreiras e nas 

amostras sob influência destas. 

Todos os valores de Co das amostras estudadas são inferiores ao valor-limite da já referida 

legislação adoptada na antiga União Soviética. Constata-se que os valores mais elevados se 

encontram nas amostras de DAM geradas em escombreiras e nas amostras das linhas de água 

receptoras destas. As amostras da estação 15, aparentemente fora da influência das minas, 

também se encontram no grupo das amostras que manifestam os valores de Co mais elevados. 

A composição das DAM de Adoria e das águas superficiais envolventes também reflectem 

de forma clara a influência das flutuações sazonais, na medida em que se registam variações 

importantes na grande maioria dos parâmetros analisados. No período seco observam-se os 

valores de pH mais baixos e os de condutividade e de concentrações de metais mais elevados. 

Os dados obtidos permitem verificar que, de um modo geral, a qualidade das águas (segundo as 

normas de qualidade estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 236/98 e Decreto-Lei nº 243/2001) varia 

com o regime sazonal, sendo o grau de contaminação mais significativo no período seco 

relativamente ao período húmido. 

Com a finalidade de verificar as relações de proporcionalidade entre os vários parâmetros 

analisados, apresenta-se na tabela 5.9 a matriz de correlação respectiva, que envolve todas as 

variáveis físico-químicas analisadas (pH, C.E., HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, 

As, Cd, Co e Ni), sendo o espaço das amostras definido por todas as estações amostradas nas 

seis campanhas de amostragem. 

Como se pode observar pela matriz apresentada na tabela 5.9, os coeficientes de 

correlação determinados entre os parâmetros das águas de Adoria são na generalidade pouco 

significativos. 
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O pH apresenta correlações negativas com quase todos os parâmetros, sendo as mais 

significativas com a condutividade, Mg, Zn e Cu, verificando-se, pelo menos em parte, a esperada 

relação de dependência entre as várias espécies em solução e as condições de pH. 

 

Tabela 5.9- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
águas da área de Adoria (n = 60; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 encontram-
se a negrito). 
 

 pH C.E. HCO3 SO4 Ca Mg Na K Cl Fe Mn Zn Cu Pb As Cd Co 
pH 1                 
C.E. -0,73 1                
HCO3 -0,52 0,70 1               
SO4 -0,28 0,17 -0,01 1              
Ca -0,46 0,55 0,95 0,07 1             
Mg -0,65 0,83 0,83 -0,02 0,70 1            
Na -0,36 0,68 0,75 -0,24 0,53 0,67 1           
K -0,39 0,59 0,64 0,07 0,49 0,58 0,66 1          
Cl -0,27 0,60 0,52 -0,16 0,36 0,43 0,79 0,37 1         
Fe 0,05 0,10 0,11 0,39 0,18 -0,01 -0,09 0,12 -0,02 1        
Mn -0,17 0,35 0,09 0,08 0,01 0,12 0,23 0,20 0,31 0,18 1       
Zn -0,70 0,87 0,69 0,17 0,57 0,89 0,56 0,47 0,42 0,08 0,11 1      
Cu -0,70 0,82 0,54 0,53 0,48 0,64 0,36 0,51 0,30 0,29 0,28 0,76 1     
Pb -0,44 0,69 0,37 0,11 0,24 0,44 0,48 0,43 0,47 0,18 0,51 0,53 0,71 1    
As -0,30 0,28 0,05 0,07 0,04 0,16 -0,01 0,01 0,13 0,14 0,43 0,15 0,23 0,32 1   
Cd -0,42 0,44 0,18 0,79 0,17 0,24 0,02 0,40 0,04 0,42 0,45 0,34 0,66 0,37 0,27 1  
Co -0,53 0,74 0,66 0,02 0,58 0,69 0,55 0,45 0,43 0,26 0,22 0,74 0,62 0,56 0,16 0,22 1 
Ni 0,05 0,05 -0,19 0,05 -0,20 -0,11 -0,15 0,01 -0,11 -0,03 0,11 0,02 0,13 0,35 0,07 0,04 -0,03

 

Verificam-se variações solidárias entre o bicarbonato, Ca, Na, Mg, K e Cl, apontando para 

uma origem comum − a hidrólise dos silicatos. Também a generalidade dos metais pesados 

analisados (Zn, Cu, Cd, Co e Pb) se correlacionam positivamente entre si e com a condutividade e 

negativamente com o pH. O sulfato correlaciona-se positivamente essencialmente com o Fe, o Cu 

e o Cd. As correlações algo significativas entre Ca e Zn e Co, entre Na e Zn e Co, entre K e Cu, e 

entre Mg e Zn, Cu e Co parecem reforçar o controlo exercido pelo potencial de solubilização das 

DAM sobre os silicatos da paragénese. 

A aplicação da ACP aos dados hidrológicos resultantes das seis campanhas de 

amostragem da área da mina de Adoria incidiu sobre uma matriz de dados composta por 60 

indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, 

Cd, Co e Ni). A tabela 5.10 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada 

para cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que é 

necessário reter cinco eixos factoriais para explicar conjuntamente 80,91 % da variância total. Por 

outro lado a variável Fe parece ser mal explicada nos cinco primeiros eixos e apresenta 

correlação mais elevada com o sexto eixo. Assim, na tabela 5.11 apresentam-se os valores das 

coordenadas activas nos seis primeiros eixos. 
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Tabela 5.10- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Adoria. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 7,34 2,65 1,68 1,16 0,93 0,82 0,66 

Variância explicada (%) 43,19 15,59 9,86 6,82 5,45 4,81 3,87 

Variância explicada acumulada (%) 43,19 58,78 68,64 75,46 80,91 85,72 89,60 

 

Tabela 5.11- Coordenadas das variáveis activas nos seis eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Adoria. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 

pH -0,6817 0,1145 -0,0773 -0,1338 0,2219 0,3225 

HCO3 0,8481 0,3410 0,2538 -0,0831 -0,0199 0,0926 

SO4 0,1762 -0,7708 0,4506 0,0389 0,1513 -0,2144 

Ca 0,7196 0,2695 0,3982 -0,1000 -0,1230 0,1696 

Mg 0,8694 0,2395 0,1246 0,1240 -0,2160 -0,1397 

Na 0,7528 0,4761 -0,1872 -0,1339 0,2903 -0,0261 

K 0,7035 0,0720 0,0673 0,0105 0,4333 0,0177 

Cl 0,6168 0,3135 -0,3598 -0,2761 0,2442 -0,0463 

Fe 0,2085 -0,5122 0,2747 -0,3429 -0,0048 0,6498 

Mn 0,3521 -0,3994 -0,5684 -0,4049 0,1064 -0,0340 

Zn 0,8611 0,0398 0,1087 0,2664 -0,2249 -0,1274 

Cu 0,8232 -0,4084 0,1115 0,2119 -0,0194 -0,0872 

Pb 0,7000 -0,2681 -0,4702 0,1706 0,0775 0,1531 

As 0,2445 -0,3638 -0,4226 -0,3145 -0,5850 -0,1226 

Cd 0,4646 -0,7606 0,1968 -0,1256 0,1960 -0,2250 

Co 0,8026 0,0714 0,0238 0,0411 -0,2254 0,2624 

Ni -0,0144 -0,3167 -0,4393 0,6916 0,0821 0,2968 

 

Considerando os seis eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Mg, Zn, HCO3, Cu, Co, Na, K, Ca, Pb e Cl em oposição ao pH 

Eixo 2 – SO4, Cd e (Fe) 

Eixo 3 – Mn 

Eixo 4 – Ni 

Eixo 5 – As 

Eixo 6 – Fe 
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O eixo 1 explica as variáveis Mg, Zn, HCO3, Cu, Co, Na, K, Ca, Pb e Cl em oposição à 

variável pH. O eixo 2 explica as variáveis SO4, Cd e, de forma menos nítida, Fe. As variáveis Mn, 

Ni, As e Fe são sobretudo explicadas, isoladamente, pelos eixos 3, 4, 5 e 6, respectivamente. 

Naturalmente, os dois primeiros eixos são mais importantes, porque explicam um maior número 

de variáveis, permitem agrupar variáveis e explicam, em conjunto, 58,78 % da inércia total da 

nuvem de pontos. 

A figura 5.9 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

planos factoriais definidos pelos dois principais eixos (primeiro plano factorial) e pelos eixos 1 e 3 

(segundo plano factorial). 

 

 
Figura 5.9- Projecções das variáveis no primeiro plano factorial (eixo 1/eixo 2) e no segundo plano factorial 
(eixo 1/eixo 3), relativas às águas superficiais da mina de Adoria. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 5.11 e a interpretação da figura 5.9 permite verificar 

no primeiro plano factorial a existência representativa de uma associação de variáveis que 

indicam a influência do contexto geológico e se agrupam em três conjuntos distintos. Um conjunto 

constituído por HCO3, Ca, K, Cl, Na, Mg, Zn e Co (eixo 1); outro conjunto formado pela associação 

SO4 e Cd (e em certa medida Fe) (eixo 2), que revela um comportamento independente do 

primeiro grupo; e um terceiro grupo, intermédio entre os dois anteriores mas com maior afinidade 

ao primeiro, composto pela associação Cu e Pb. 

Muito evidente, em ambos os planos factoriais, é a correlação negativa forte entre a variável 

pH e o primeiro grupo de variáveis. O SO4 e o Cd (e Fe) parecem ser independentes do pH. 

As variáveis Ni, As e Mn não são consideradas na análise do primeiro plano factorial uma 

vez que o seu coeficiente de correlação com o plano é inferior a 0,5. De facto, o Mn é explicado 

pelo eixo 3, no segundo plano factorial (figura 5.9), com alguma afinidade ao Pb e Cl. O Ni é 

apenas explicado pelo eixo 4, no terceiro plano factorial (eixo 1/eixo 4) (figura 5.10), revelando-se 

independente quer do pH quer das variáveis HCO3, Ca, K, Cl, Na, Mg, Zn, Co, Cu e Pb. O As é 

explicado pelo eixo 5, no quarto plano factorial (eixo 1/eixo 5) (figura 5.10) e também revela fraca 

dependência do pH e das restantes variáveis. Também a variável Fe é fracamente explicada no 

primeiro plano factorial, sendo melhor explicada pelo eixo 6, no quinto plano factorial (eixo 1/eixo 

6) (figura 5.10), onde se isola das restantes variáveis. 
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Figura 5.10- Projecções das variáveis no terceiro plano factorial (eixo 1/eixo 4), no quarto plano factorial (eixo 
1/eixo 5) e no quinto plano factorial (eixo 1/eixo 6), relativas às águas superficiais da mina de Adoria. 

 

Portanto, a hidroquímica da área envolvente da mina de Adoria revela-se complexa e de 

difícil interpretação, especialmente para lá do primeiro plano factorial. Assim, o eixo factorial 1 

parece traduzir a influência do contexto geológico em que o estudo se insere, com a assinatura 

das mineralizações e das gangas. Esta interpretação é reforçada pelas projecções das variáveis 

no segundo, no terceiro e no quarto planos factoriais que revelam a aproximação do grupo das 

variáveis Cu e Pb ao grupo das variáveis HCO3, Ca, K, Cl, Na, Mg, Zn e Co. A diferenciação do 

grupo SO4 – Cd, no primeiro plano factorial, deverá relacionar-se com o a influência das amostras 

de Janeiro e Março das estações 7 e 8, que apresentam teores de SO4 e Cd significativamente 

superiores aos das restantes amostras, conferindo um “peso” elevado a estas variáveis na ACP. 

Quanto às variáveis que não são explicadas no primeiro plano factorial (Mn, Ni, As e 

também Fe), aparecendo isoladas, com eixos próprios, não é provável, atendendo ao 

conhecimento de campo do local estudado, a existência de fontes diversas para lá das causas 

geológicas e da exploração mineira. Assim, a sua diferenciação, das restantes variáveis, deverá 

estar relacionada, à semelhança do SO4 e Cd, com particularidades dos seus comportamentos 

geoquímicos. 

A figura 5.11 apresenta a projecção dos indivíduos (amostras) no primeiro plano factorial, 

verificando-se a separação nítida em três “populações” diferenciadas. 
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Figura 5.11- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas às águas superficiais da mina de 
Adoria. 

 

A “população” A é formada essencialmente pelas amostras pertencentes ao fundo 

hidroquímico local (estações 14 e 15), pelas amostras de DAM colhidas à boca da mina (estações 

1, 3 e 5) e na estação 9, caracterizadas por reduzida carga metálica, e pelas amostras sob 

influência mineira com reduzida carga poluente (estações 2, 4, 6 e, parcialmente 7 e 8). 

A “população” B resulta da associação das amostras mais fortemente contaminadas, ou 

seja as amostras de DAM geradas em escombreiras e as amostras situadas sob influência directa 

destas escorrências. Esta “população” situa-se na zona de influência da associação HCO3, Ca, K, 

Cl, Na, Mg, Zn e Co e, em certa medida, Cu e Pb, reflectindo a importância quer da oxidação dos 

sulfuretos (que ocorrem em diversas couraças disseminadas pelas escombreiras) quer da 

hidrólise de silicatos, constituintes maiores dos materiais depositados em escombreira. Há aqui 

uma diferença substancial com o que ocorre na mina de Ervedosa. 

A “população” C, constituída pelas amostras das estações 7 e 8 amostradas nos períodos 

de Janeiro e Março, situa-se na zona de influência do grupo SO4 e Cd e poderá estar relacionada 

com a existência de um grande número de galerias a montante que, porém, não foram 

amostradas porque não apresentavam drenagem à boca da mina. 

 

 
5.5- MINA DE TAROUCA 

 
Na tabela 5.12 apresentam-se os estatísticos dos dados correspondentes às características 

físico-químicas e químicas das águas superficiais obtidos para as 8 estações, nas 6 campanhas 

de amostragem (cujos resultados se encontram no anexo 5.3), após tratamento com técnicas de 

estatística descritiva univariada. Na tabela 5.13 apresentam-se os valores médios e as variações 
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de teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre DAM e águas superficiais 

fora da influência da mina (montante) e sob influência da mina (jusante). 

 
Tabela 5.12- Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas superficiais da mina 
de Tarouca das 8 estações, nas 6 campanhas (n=28). 
 

Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão 

pH — 6,27 6,01 5,45 7,80 0,70 

C.E. μS/cm 28,2 21,2 7,50 174 29,9 

HCO3 mg/L 10,2 7,33 3,84 67,2 12,1 

SO4 mg/L 8,46 3,89 1,06 54,1 12,0 

Ca mg/L 2,72 1,08 0,25 30,6 5,88 

Mg mg/L 0,57 0,55 0,14 1,31 0,27 

Na mg/L 1,51 1,59 0,28 2,57 0,49 

K mg/L 0,30 0,26 0,05 0,98 0,21 

Cl mg/L 2,15 2,07 0,48 4,37 0,99 

Fe μg/L 512 57,0 12,0 3125 1030 

Mn μg/L 179 57,8 12,0 914 268 

Zn μg/L 147 149 54,3 252 40,0 

Cu μg/L 39,9 26,1 2,00 193 41,1 

Pb μg/L 8,73 4,00 1,25 62,0 14,1 

As μg/L 0,78 0,43 n.d. 4,30 1,13 

Cd μg/L 2,57 1,88 0,12 8,65 2,69 

Co μg/L 3,88 4,00 0,23 12,0 3,01 

Ni μg/L 13,1 9,07 3,76 84,4 14,9 
n.d. – não detectado 

 
Tabela 5.13- Médias e variações dos teores dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas 
superficiais a montante da mina (n=5), a jusante da mina (n=18) e das DAM (n=5), nas 6 campanhas. 
 

  DAM Montante Jusante 

Var. Unid. Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH — 6,81 6,38 7,25 6,48 5,51 7,80 6,06 5,45 7,19 

C.E. μS/cm 45,4 7,50 174 18,8 11,5 22,4 26,0 12,6 42,4 

HCO3 mg/L 24,4 7,44 67,2 5,44 3,84 7,09 7,58 4,40 13,7 

SO4 mg/L 30,5 18,9 54,1 2,41 1,06 3,89 4,02 1,27 8,32 

Ca mg/L 10,2 2,51 30,6 0,52 0,25 0,94 1,25 0,38 2,74 

Mg mg/L 0,61 0,42 0,84 0,35 0,14 0,58 0,62 0,24 1,31 

Na mg/L 0,75 0,28 1,19 1,61 1,35 1,76 1,70 1,22 2,57 

K mg/L 0,63 0,29 0,98 0,24 0,12 0,36 0,23 0,05 0,42 

Cl mg/L 0,81 0,48 1,23 2,28 1,70 2,93 2,49 1,35 4,37 

Fe μg/L 2604 1401 3125 31,9 12,0 47,0 64,6 24,1 144 

Mn μg/L 710 427 914 44,3 12,0 84,6 69,3 19,0 340 

Zn μg/L 156 119 211 155 140 169 142 54,3 252 

Cu μg/L 76,3 48,0 135 17,1 9,20 23,7 36,1 2,00 193 

Pb μg/L 4,49 2,93 6,00 3,83 2,00 5,25 11,3 1,25 62,0 

As μg/L 2,80 1,27 4,30 0,19 n.d. 0,48 0,38 0,00 1,07 

Cd μg/L 5,90 2,97 8,44 1,19 0,17 1,92 2,03 0,12 8,65 

Co μg/L 7,77 3,68 12,0 4,01 1,06 5,00 2,76 0,23 6,00 

Ni μg/L 14,0 6,00 18,0 9,61 5,00 17,0 13,8 3,76 84,4 
n.d. – não detectado 
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A observação das tabelas 5.12 e 5.13 (e anexo 5.3) permite verificar que as amostras de 

águas colhidas na superfície das escombreiras se caracterizam pelos valores de condutividade, 

SO4
2- e metais em solução mais elevados do conjunto de amostras. As águas superficiais que 

circulam nas zonas aparentemente fora da influência da minas (a montante das minas), que 

reflectem os valores correspondentes à qualidade de fundo geoquímico local das águas 

superficiais estudadas, caracterizam-se por valores de condutividade e de carga iónica 

marcadamente mais baixa que as restantes águas. As águas amostradas nas zonas sob 

influência das minas (a jusante das minas) apresentam valores de condutividade, de SO4
2- e de 

metais em solução que se afastam dos valores de referência, revelando os efeitos da 

contaminação mineira. 

Relativamente ao pH, verifica-se que a generalidade das amostras apresentam valores que 

permitem classificar estas águas, durante todo o ano, entre as classes 2 (acidez média) e 5 

(alcalinidade fraca), segundo a classificação ecológica de NISBET e VERNAUX (1970 citados por 

CORTES et al., 1991). Os valores mais altos de pH registam-se mesmo nas amostras colhidas na 

superfície das escombreiras (acidez fraca a alcalinidade fraca), nomeadamente na estação 2, 

apontando para a ocorrência de reacções de neutralização, devido à ocorrência de níveis de 

rochas calcossilicatadas e carbonatadas na Formação Calciturbidítica e de carbonatos nos 

«skarns» explorados nesta mina. Este fenómeno de “ácido-neutralização” parece estar bem 

patente nas concentrações de HCO3
- e de Ca2+, significativamente superiores nas amostras de 

DAM e em especial nas amostras da estação 2. 

Também as concentrações de SO4
2- na estação 2 são superiores, em todos os períodos de 

amostragem, às verificadas na estação 3, enquanto que os teores de Fe, Pb, As, Co e Ni são, na 

generalidade, superiores na estação 3 relativamente à estação 2. Este facto parece reforçar o já 

referido carácter conservativo do sulfato, que se mantém em solução em quantidades elevadas, 

oferecendo uma maior resistência à remoção da solução, por mecanismos de “ácido-

neutralização”, em comparação com os metais. 

Relativamente aos aniões e catiões maiores (SO4
2-, HCO3

-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+ e Cl-), 

verifica-se que se comportam de maneira idêntica à generalidade dos elementos químicos, com 

concentrações superiores nas amostras sob influência da mina, relativamente às amostras 

representativas do fundo hidrogeoquímico local. 

Os diagramas triangulares de Piper (figura 5.12) permitem classificar as DAM de Tarouca, 

na generalidade, como dominantemente sulfatadas cálcicas, com pequena variação ao longo do 

ano de amostragem. As águas representativas do fundo hidrogeoquímico local classificam-se 

como dominantemente cloretadas e sulfatadas sódicas. As águas situadas sob influência das 

minas classificam-se dominantemente como sulfatadas e cloretadas cálcicas e magnesianas, com 

tendência para bicarbonatadas cálcicas e magnesianas nos períodos mais húmidos. 
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Janeiro Março 

  

Maio Julho 

  
Setembro Novembro 

Figura 5.12- Diagramas de Piper das DAM e das águas superficiais a montante e a jusante da mina de 
Tarouca referentes às 6 campanhas de amostragem efectuadas. 
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Da análise dos resultados da composição química, em aniões e catiões maiores, das DAM 

de Tarouca ressalta a sua composição marcadamente sulfatada cálcica, em contraste com o 

carácter cloretado e sulfatado sódico das águas superficiais envolventes do fundo 

hidrogeoquímico. A diferenciação entre águas de fundo hidrogeoquímico e águas sob influência 

da mina, notando-se na ligeira tendência para uma composição mais sulfatada e mais cálcica e 

magnesiana, nas segundas, em detrimento de uma composição mais cloretada e sódica, patente 

nas primeiras. 

Uma vez mais, é evidente, na globalidade das amostras e campanhas de amostragem, o 

predomínio do ião sulfato, que se revela preponderante na assinatura hidrogeoquímica das águas 

que drenam zonas mineiras. 

A figura 5.13 apresenta a tipologia das águas nas diferentes estações de amostragem da 

área da mina de Tarouca de acordo com a classificação proposta por FICKLIN et al. (1992). A 

análise da figura permite-nos verificar que as águas da mina de Tarouca se caracterizam por 

conteúdos baixos em metais pesados (“pobres em metais”) e valores de pH que as classificam 

entre “ácidas” e, sobretudo, “próximas da neutralidade”. 

A posição das amostras correspondentes às DAM, em pleno campo “próxima da 

neutralidade”, parece reforçar a interpretação de que os valores de pH (entre 6,38 e 7,25) se 

devem a processos de neutralização, provavelmente relacionados com a presença de rochas 

calcossilicatadas. 

 
 

 
Figura 5.13- Classificação de FICKLIN et al. (1992) das DAM e das águas superficiais da área envolvente da 
mina de Tarouca. 
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As amostras de DAM destacam-se ligeiramente por um conteúdo superior em metais, 

havendo algumas amostras de águas sob influência mineira (estações 1 e 6) que apresentam 

somatórios de Zn, Cu, Cd, Ni, Co e Pb superiores aos das próprias DAM. Porém, note-se que tal 

acontece graças essencialmente aos teores de Zn, Cd e Ni, metais muito solúveis em soluções 

ácidas (pH < 6) e, por isso, de grande mobilidade. 

O comportamento conservativo do SO4, quando em solução, está também bem patente nas 

amostras da mina de Tarouca (figura 5.14), uma vez que as amostras de DAM e das linhas de 

água sob influência da mina se caracterizam por acréscimos importantes de sulfato, em relação às 

amostras representativas do fundo hidrogeoquímico, enquanto que os acréscimos de 

condutividade e de carga metálica não são tão significativos. No caso do diagrama SO4 vs. pH, 

verifica-se que as amostras de DAM e das linhas de água a montante das minas apresentam as 

mais altas concentrações de SO4, sem que apresentem os mais baixos valores de pH. 

Relativamente à qualidade destas águas, os valores obtidos para os parâmetros Ca, Mg, 

Na, K e Cl atribuem um carácter de admissibilidade a todas estas águas, por comparação com os 

valores das normas de qualidade, expressos no Decreto-Lei nº 236/98 e no Decreto-Lei nº 

243/2001. Os resultados obtidos para os restantes parâmetros permitem confirmar o maior ou 

menor grau de contaminação existente no local. 

Segundo o Decreto-Lei nº 236/98 verifica-se que apenas o SO4 apresenta teores superiores 

ao VMR estabelecido para as águas de consumo (SO4 – 25 mg/L) e apenas nas amostras de 

DAM de Janeiro. Atendendo ao Decreto-Lei nº 243/2001, muito menos exigente quanto a este 

parâmetro, nenhuma das amostras apresentam teores de SO4 superiores ao valor paramétrico 

fixado (250 mg/L). 

O Fe caracteriza-se por teores elevados, não só nas amostras de DAM mas na 

generalidade dos locais nas linhas de água sob influência da mina e nas várias campanhas de 

amostragem, com valores que superam o VMR (50 μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 236/98 na 

maioria das amostras. O teor de Fe na amostra da estação 3, na campanha de Janeiro, é cerca de 

60 vezes superior ao VMR. Segundo o Decreto-Lei nº 243/2001 o valor paramétrico do Fe (200 

μg/L) é ultrapassado em todas as amostras de DAM. Nas amostras da estação 3, nas campanhas 

de Janeiro e Março, o teor de Fe é cerca de 15 vezes superior ao valor paramétrico. 

O Mn supera o VMR (20 μg/L), fixado pelo Decreto-Lei nº 236/98, em todas as amostras de 

DAM e na maioria das amostras dos locais quer a montante quer a jusante das minas. O teor de 

Mn na amostra da estação 2, na campanha de Janeiro, é cerca de 45 vezes superior ao VMR. 

Também de acordo com a norma de qualidade fixada pelo Decreto-Lei nº 243/2001, menos 

exigente, o valor paramétrico fixado para o Mn (50 μg/L) é superado pelos teores de todas as 

amostras de DAM e da maioria das amostras das estações a jusante das minas. O teor de Mn na 

amostra referida (estação 2, campanha de Janeiro) é 18 vezes superior ao valor-limite da nova 

legislação. 
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Figura 5.14- Diagramas SO4 vs. pH, SO4 vs. condutividade (C.E.) e SO4 vs. (Fe+Cu+Zn) das DAM e das 
águas superficiais a montante e a jusante da mina de Tarouca. 
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O Zn manifesta-se na quase totalidade das amostras, ao longo de todo o ano, com teores 

superiores ao VMR (100 μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 236/98, confirmando a sua elevada 

solubilidade. 

O Cu apresenta teores superiores ao VMR (100 μg/L) no Decreto-Lei nº 236/98 apenas em 

duas amostras estudadas, a amostra do ponto 3 da campanha de Janeiro e a amostra da estação 

1 da campanha de Maio. Segundo o Decreto-Lei nº 243/2001 nenhuma das amostras estudadas 

apresentam teores que superam o valor paramétrico fixado (2 mg/L).  

Relativamente ao Ni, verifica-se que o valor paramétrico apontado como limite pelo Decreto-

Lei nº 243/2001 (20 μg/L) é ultrapassado apenas em duas amostras de águas de linhas de água 

sob influência da mina (estações 5 e 6, campanha de Setembro). 

Os teores mais elevados de Pb, superiores ao valor-limite (10 μg/L), foram obtidos apenas 

em algumas amostras de linhas de água sob influência da mina, nomeadamente nas estações 1 e 

6. Na amostra de Maio da estação 1 o teor de Pb é cerca de 6 vezes superior ao valor paramétrico 

legislado. 

Os teores de As são todos relativamente baixos, pelo que em nenhuma das mostras 

estudadas é superado o valor-limite (10 μg/L) fixado. Os teores mais altos registam-se nas 

amostras de DAM. 

O Cd apresenta teores superiores ao valor paramétrico (5 μg/L) fixado pelo Decreto-Lei nº 

243/2001 apenas nas amostras de Janeiro e Maio das estações 1, 2 e 3. 

Todos os valores de Co das amostras estudadas são inferiores ao valor-limite da já referida 

legislação adoptada na antiga União Soviética. Os valores mais elevados encontram-se nas 

amostras de DAM. 

A comparação dos dados obtidos com as normas de qualidade das águas estabelecidas 

pelos Decreto-Lei nº 236/98 e Decreto-Lei nº 243/2001) também permitem verificar que, de um 

modo geral, a qualidade das águas amostradas em Tarouca varia com o regime sazonal, sendo o 

grau de contaminação mais significativo no período seco relativamente ao período húmido. Assim, 

verifica-se, uma vez mais, a influência das flutuações sazonais na composição das DAM e das 

águas superficiais envolventes. 

Na tabela 5.14 apresenta-se a matriz de correlação que envolve as variáveis físico-químicas 

analisadas (pH, C.E., HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, Cd, Co e Ni), sendo o 

espaço das amostras definido por todas as estações amostradas nas seis campanhas de 

amostragem. 

A análise integrada da matriz de correlação, no conjunto das seis campanhas, permite 

verificar que, no caso das amostras de águas de Tarouca, não existe uma relação de dependência 

tão marcada, entre as várias espécies em solução e as condições de pH, em comparação com as 

restantes áreas. Este aspecto deverá estar relacionado com o presumível efeito de “ácido-

neutralização” promovido pelos carbonatos existentes no local. A correlação positiva entre HCO3 e 

Ca é praticamente perfeita. 
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Tabela 5.14- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
águas da área de Tarouca (n = 28; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 encontram-
se a negrito). 
 

 pH C.E. HCO3 SO4 Ca Mg Na K Cl Fe Mn Zn Cu Pb As Cd Co 
pH 1                 
C.E. 0,30 1                
HCO3 0,40 0,88 1               
SO4 0,39 0,66 0,81 1              
Ca 0,39 0,87 0,99 0,83 1             
Mg 0,21 0,37 0,38 0,25 0,30 1            
Na -0,10 0,04 -0,12 -0,53 -0,21 0,41 1           
K 0,46 0,57 0,81 0,78 0,82 0,40 -0,35 1          
Cl -0,37 -0,06 -0,19 -0,49 -0,27 0,34 0,86 -0,43 1         
Fe 0,31 0,28 0,47 0,88 0,53 0,07 -0,77 0,64 -0,64 1        
Mn 0,46 0,43 0,70 0,92 0,73 0,23 -0,55 0,77 -0,49 0,88 1       
Zn -0,10 0,07 0,04 0,15 0,04 -0,07 -0,09 0,18 -0,01 0,18 -0,01 1      
Cu 0,41 0,28 0,37 0,51 0,34 0,57 0,03 0,30 0,06 0,44 0,61 -0,31 1     
Pb 0,06 0,09 0,03 -0,02 -0,03 0,58 0,50 -0,12 0,57 -0,12 0,02 0,00 0,54 1    
As 0,29 0,18 0,36 0,77 0,41 0,05 -0,69 0,54 -0,65 0,85 0,84 0,03 0,40 -0,15 1   
Cd 0,38 0,34 0,42 0,61 0,41 0,56 -0,37 0,62 -0,30 0,63 0,57 0,24 0,43 0,07 0,50 1  
Co 0,30 0,15 0,26 0,57 0,28 0,13 -0,49 0,54 -0,44 0,67 0,55 0,41 0,31 -0,04 0,55 0,51 1 
Ni -0,23 0,11 0,07 0,12 0,03 0,35 0,25 0,08 0,37 0,07 0,02 0,62 0,01 0,55 0,02 0,19 0,17

 
As correlações privilegiadas do SO4 com parâmetros como o Fe, Mn, As, Cd, Co, Cu, Ca, K 

e HCO3 sugerem uma origem comum para estes elementos, resultante da oxidação dos sulfuretos 
e de outros minerais da paragénese. 

As correlações significativas verificadas entre o Fe e o Mn e elementos como As, Cd, Co e 
Cu, além de poderem ser atribuídas à origem comum destes elementos, deverão também reflectir 
a tendência que a generalidade destes elementos apresenta para se adsorverem aos oxi-
hidróxidos de Fe e de Mn e co-precipitarem. 

A aplicação da ACP aos dados hidrológicos resultantes das seis campanhas de 
amostragem da área da mina de Tarouca incidiu sobre uma matriz de dados composta por 28 
indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, 
Cd, Co e Ni). 

A tabela 5.15 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para 
cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os quatro 
primeiros eixos factoriais têm valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 85,68 % da 
variância total. Assim, na tabela 5.16 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 
quatro primeiros eixos. 

 
Tabela 5.15- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Tarouca. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 7,55 3,40 1,95 1,66 0,78 0,48 0,35 

Variância explicada (%) 44,43 20,01 11,49 9,75 4,60 2,81 2,06 

Variância explicada acumulada (%) 44,43 64,44 75,93 85,68 90,28 93,09 95,15 
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Tabela 5.16- Coordenadas das variáveis activas nos quatro eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Tarouca. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 

pH 0,4599 -0,0527 -0,1859 -0,1604 

HCO3 0,7825 -0,3396 -0,3963 0,3187 

SO4 0,9729 -0,0364 -0,0376 0,0418 

Ca 0,8094 -0,2476 -0,3970 0,3249 

Mg 0,3054 -0,7889 0,0570 -0,2268 

Na -0,5713 -0,7464 -0,1339 0,0795 

K 0,8633 -0,0977 -0,0894 0,2178 

Cl -0,5569 -0,7341 0,0432 0,0160 

Fe 0,8896 0,2598 0,2212 -0,1617 

Mn 0,9357 0,0206 -0,0343 -0,2056 

Zn 0,1457 -0,0254 0,7127 0,6210 

Cu 0,5080 -0,4517 -0,0582 -0,6603 

Pb -0,0547 -0,7913 0,2758 -0,3339 

As 0,7901 0,3062 0,1633 -0,2812 

Cd 0,7079 -0,1560 0,2803 -0,1137 

Co 0,6485 0,1465 0,4837 -0,0308 

Ni 0,0761 -0,5264 0,6843 0,2862 

 

Considerando os quatro eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – SO4, Mn, Fe, K, Ca, As, HCO3, Cd, Co, e (Cu) 

Eixo 2 – Pb, Mg, Na, Cl e (Ni) 

Eixo 3 – Zn e Ni 

Eixo 4 – Cu em oposição a (Zn) 

 

O eixo 1 explica as variáveis SO4, Mn, Fe, K, Ca, As, HCO3, Cd, Co e de uma forma menos 

nítida a variável Cu. O eixo 2 explica as variáveis Pb, Mg, Na e Cl, mas também, embora menos 

nitidamente, a variável Ni. O eixo 3 explica as variáveis Zn e Ni. A variável Cu é sobretudo 

explicada pelo eixo 4, em oposição à variável Zn. 

A figura 5.15 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

planos factoriais definidos pelos dois principais eixos (primeiro plano factorial) e pelos eixos 1 e 3 

(segundo plano factorial). 
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A análise conjunta dos dados da tabela 5.16 e a interpretação da figura 5.15 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 64,44 % da variância total, a existência da 

associação de variáveis que representa a influência do contexto geológico em que o estudo se 

encontra enquadrado, mas com distribuição nítida por dois grupos distintos, por um lado, o 

conjunto constituído por SO4, Mn, Fe, K, Ca, As, HCO3, Cd, Co e, em certa medida, Cu e, por 

outro lado, o grupo formado por Cl, Na, Pb e Mg, parâmetros que estão associados às litologias e 

às mineralizações e consequente contaminação fruto da actividade mineira. 

A distribuição destes parâmetros por dois grupos distintos deverá estar relacionada com o 

comportamento algo anómalo das estações 1, 5, 8 e sobretudo 6, que registam aumentos 

significativos dos teores de Cl, Na, Pb e Mg, de forma não concordante com o que ocorre nas 

restantes estações, nomeadamente nas DAM. 

As variáveis Ni, Zn e pH não são consideradas na análise do primeiro plano factorial uma 

vez que o seu coeficiente de correlação com o plano é inferior a 0,5. De facto, o Ni e o Zn são 

explicados essencialmente pelo eixo 3, no segundo plano factorial. O pH não é explicado por 

nenhum dos eixos determinados pela ACP. 

A associação Zn – Ni pode ser explicada pelo facto de apresentarem comportamentos 

geoquímicos semelhantes, sendo elementos muito móveis em soluções ácidas (pH < 6), pelo que 

facilmente se dispersam no sistema hídrico, surgindo com teores elevados na generalidade das 

amostras. 

 

 
Figura 5.15- Projecções das variáveis no primeiro plano factorial (eixo 1/eixo 2) e no segundo plano factorial 
(eixo 1/eixo 3), relativas às águas superficiais da mina de Tarouca. 

 

A figura 5.16 apresenta a projecção dos indivíduos (amostras) no primeiro plano factorial, 

verificando-se a separação em “populações” diferenciadas. 

Pela análise da figura, é possível determinar a existência de cinco “populações”: a 

“população” A, formada por amostras pertencentes ao fundo hidrogeoquímico local (estações 7 e 

8) e por amostras de linhas de água sob influência da mina, mas de composição similar e, 

portanto, pouco contaminadas (estações 1, na campanha de Novembro e 6, em todas as 
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campanhas excepto a de Setembro); a “população” B, de transição entre a anterior e as 

seguintes, constituída por amostras situadas sob influência mineira, com maior grau de 

contaminação (estação 1, nas campanhas de Janeiro e Março); a “população” C, formada pelas 

amostras de DAM (estações 2 e 3), com carga iónica elevada, nomeadamente de SO4, Mn, Fe, K, 

Ca, As, HCO3, Cd, Co e Cu; a “população” D, que também pode ser interpretada como uma 

extensão da “população” C, constituída pela amostra de DAM da estação 2 colhida no período 

mais seco (Setembro), e que se revela a mais fortemente contaminada; e a “população” E, 

composta pelas amostras das estações 1, na campanha de Maio e 6, na de Setembro, que se 

encontram na área de influência das variáveis Na, Cl, Mg e Pb e, portanto, são as amostras com 

os teores mais elevados nestes elementos. 
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Figura 5.16- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas às águas superficiais da mina de 
Tarouca. 

 

 

5.6- MINA DE REGOUFE 
 
Na tabela 5.17 apresentam-se os estatísticos dos dados correspondentes às características 

físico-químicas e químicas das águas superficiais obtidos para as 9 estações, nas 6 campanhas 
de amostragem (cujos resultados se encontram no anexo 5.4), após tratamento com técnicas de 
estatística descritiva univariada. Na tabela 5.18 apresentam-se os valores médios e as variações 
de teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre DAM e águas superficiais 
fora da influência da mina (montante) e sob influência da mina (jusante). 

A observação das tabelas 5.17 e 5.18 e do anexo 5.4 permite verificar que as amostras de 
DAM apresentam valores baixos de pH, situando-se estas águas, ao longo do ano, entre a classe 
2 (acidez média) e a classe 3 (acidez fraca) segundo a classificação ecológica de NISBET e 
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VERNAUX (1970 citados por CORTES et al., 1991). Os valores de condutividade das DAM são 

baixos, variando entre 17,1 e 84,6 μS/cm. 
 

Tabela 5.17- Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas superficiais da mina 
de Regoufe das 9 estações, nas 6 campanhas (n=44). 
 

Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão 

pH — 5,79 5,77 4,91 7,79 0,60 

C.E. μS/cm 34,4 22,1 16,1 158 32,6 

HCO3 mg/L 6,52 6,34 4,23 10,4 1,64 

SO4 mg/L 36,0 14,4 1,80 444 86,4 

Ca mg/L 0,71 0,56 0,20 2,36 0,46 

Mg mg/L 0,18 0,20 0,05 0,32 0,08 

Na mg/L 2,12 2,13 1,42 3,23 0,41 

K mg/L 0,25 0,24 0,02 0,50 0,10 

Cl mg/L 3,06 3,04 1,56 5,48 1,04 

Fe μg/L 45,3 18,8 0,75 555 103 

Mn μg/L 78,5 37,1 n.d. 401 101 

Zn μg/L 166 181 28,0 355 87,8 

Cu μg/L 31,2 17,1 3,44 157 35,2 

Pb μg/L 5,81 3,00 0,34 64,5 10,7 

As μg/L 242 172 15,7 669 211 

Cd μg/L 20,0 21,7 3,36 42,6 10,5 

Co μg/L 1,66 1,33 n.d. 5,02 1,47 

Ni μg/L 201 34,8 7,60 1723 430 
n.d. – não detectado 

 
Tabela 5.18- Médias e variações dos teores dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas 
superficiais a montante da mina (n=9), a jusante da mina (n=12) e das DAM (n=23), nas 6 campanhas. 
 

  DAM Montante Jusante 

Var. Unid. Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH — 5,72 5,00 6,24 6,45 5,64 7,79 5,43 4,91 6,40 

C.E. μS/cm 29,2 17,1 84,6 18,7 16,1 31,0 56,2 22,1 158 

HCO3 mg/L 6,37 4,32 9,07 6,12 4,23 10,4 7,13 4,52 9,51 

SO4 mg/L 39,7 1,80 444 8,10 2,48 15,7 50,1 4,10 384 

Ca mg/L 0,58 0,20 1,17 0,79 0,27 2,36 0,89 0,32 1,34 

Mg mg/L 0,19 0,05 0,32 0,15 0,06 0,30 0,20 0,09 0,27 

Na mg/L 2,14 1,52 3,23 1,96 1,60 2,32 2,21 1,42 3,08 

K mg/L 0,28 0,08 0,50 0,15 0,02 0,23 0,26 0,17 0,46 

Cl mg/L 3,07 1,56 5,48 2,72 1,65 3,49 3,31 1,83 5,24 

Fe Μg/L 47,7 0,75 555 25,4 4,89 64,3 55,7 4,55 427 

Mn Μg/L 63,7 0,00 304 36,2 6,00 57,2 139 17,0 401 

Zn Μg/L 147 29,5 269 140 28,0 220 224 79,1 355 

Cu Μg/L 42,5 4,00 157 20,2 4,50 41,9 17,8 3,44 36,1 

Pb Μg/L 7,33 0,34 64,5 2,18 0,63 3,40 5,61 1,11 19,3 

As Μg/L 220 24,3 669 40,2 15,7 87,7 435 269 664 

Cd Μg/L 17,6 3,54 32,3 16,8 3,36 26,4 26,9 9,49 42,6 

Co Μg/L 1,80 n.d. 5,02 1,63 n.d. 4,00 1,41 0,00 4,00 

Ni Μg/L 315 7,60 1723 19,6 8,71 45,5 118 8,23 1071 
n.d. – não detectado 

 - 230 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Na generalidade verificam-se altos teores de sulfato e de metais em solução nas amostras 

de DAM, condições químicas atribuídas à oxidação dos sulfuretos, enquanto as águas superficiais 

que circulam nas zonas aparentemente fora da influência das minas (a montante das minas) se 

caracterizam por uma carga iónica mais baixa. No entanto, algumas amostras de montante 

apresentam teores de certos parâmetros superiores aos de algumas amostras de DAM, revelando 

episódios de contaminação natural devidos à mineralização da área. As águas amostradas nas 

zonas sob influência das minas (a jusante das minas) apresentam um significativo aumento da 

carga iónica, revelando para diversos parâmetros teores máximos superiores aos das próprias 

DAM, já que se situam a jusante de uma pequena barragem de lamas instalada na própria linha 

de água. 

O recurso aos diagramas triangulares de Piper (figura 5.17) permite classificar as DAM de 

Regoufe como dominantemente sulfatadas sódicas e sulfatadas e cloretadas sódicas ao longo de 

todo o ano de amostragem. Relativamente às águas representativas do fundo hidrogeoquímico 

local, classificam-se como dominantemente sulfatadas e cloretadas sódicas, podendo manifestar 

uma tendência mais sulfatada e/ou mista sódica – cálcica - magnesiana. As águas situadas sob 

influência das minas classificam-se como dominantemente sulfatadas sódicas e sulfatadas e 

cloretadas sódicas. 

Manifesta-se uma vez mais, na globalidade das amostras e campanhas de amostragem, o 

predomínio do ião sulfato. A diferenciação entre águas de fundo hidroquímico e águas sob 

influência da mina, faz-se notar na tendência para uma composição mais cloretada, ou mais mista 

em certos casos, nas primeiras, em oposição a uma composição mais sulfatada, nas segundas. 

Pela análise da figura 5.18, que apresenta o diagrama de FICKLIN et al. (1992) relativo às 

águas das diferentes estações de amostragem da área da mina de Regoufe, verifica-se que todas 

as amostras das linhas de água fora da influência da mina se classificam como “pobres em 

metais” e “próximas da neutralidade”. 

As amostras de DAM repartem-se por tipologias diversas. Com excepção da campanha de 

Novembro, todas as amostras da estação 6 classificam-se como águas “ricas em metais”, 

variando entre “ácidas” e “próximas da neutralidade”. As restantes amostras de DAM, incluindo a 

campanha de Novembro da estação 6, classificam-se como águas “pobres em metais”, variando 

igualmente entre “ácidas” e “próximas da neutralidade”. 

A maioria das amostras das linhas de água sob influência da mina manifesta uma tendência 

idêntica à das águas a montante, mas com tendência mais ácida. Destaca-se, neste grupo, a 

amostra de Setembro, da estação 8, que se classifica como “rica em metais”, aproximando-se da 

tipologia das DAM da estação 6. 

Relativamente às relações entre os valores de SO4, de pH, de condutividade e do somatório 

das concentrações de Fe, Cu e Zn (figura 5.19), verifica-se que as amostras de DAM e das linhas 

de água sob influência da mina, que se caracterizam por acréscimos de SO4
2- substancialmente 

mais significativos do que a redução dos valores de pH, o aumento da condutividade ou o 

acréscimo da concentração dos metais em solução. 
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Janeiro Março 

  
Maio Julho 

  
Setembro Novembro 

Figura 5.17- Diagramas de Piper das DAM e das águas superficiais a montante e a jusante da mina de 
Regoufe referentes às 6 campanhas de amostragem efectuadas. 
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Figura 5.18- Classificação de FICKLIN et al. (1992) das DAM e das águas superficiais da área envolvente da 
mina de Regoufe. 
 

Comparando os valores obtidos nas várias estações de amostragem com os valores das 

normas de qualidade (Decreto-Lei nº 236/98 e Decreto-Lei nº 243/2001) verifica-se que os valores 

obtidos para os parâmetros Ca, Mg, Na, K e Cl se encontram todos abaixo dos valores-limite 

fixados. Os resultados obtidos para os restantes parâmetros permitem confirmar o maior ou menor 

grau de contaminação existente no local. 

Os teores de SO4 superam o VMR no Decreto-Lei nº 236/98, para as águas de consumo, 

(25 mg/L) em diversas mostras de DAM e de linhas de água sob influência das minas. O teor de 

SO4 na amostra da estação 6, na campanha de Setembro, é cerca de 17,8 vezes superior ao 

VMR. Já segundo o Decreto-Lei nº 243/2001, muito menos exigente, apenas as amostras das 

estações 6 (DAM) e 8 (a jusante das minas), das campanhas de Setembro e de Janeiro, 

respectivamente, apresentam teores de sulfato superiores ao valor paramétrico fixado (250 mg/L). 

Os teores mais elevados de Fe, superiores ao VMR (50 μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 

236/98, foram obtidos nas amostras de DAM das estações 3 (Setembro) e 6 (Janeiro e Setembro), 

assim como na amostra de Janeiro da estação 8. O teor de Fe na amostra da estação 6, na 

campanha de Setembro, é cerca de 11 vezes superior ao VMR. As amostras de Novembro, das 

estações de referência (1 e 2), também apresentam conteúdos em Fe superiores ao VMR. 

Segundo o Decreto-Lei nº 243/2001 o valor paramétrico do Fe (200 μg/L) é ultrapassado apenas 

na amostra de Setembro da estação 6 e na amostra de Janeiro da estação 8. 
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Figura 5.19- Diagramas SO4 vs. pH, SO4 vs. condutividade (C.E.) e SO4 vs. (Fe+Cu+Zn) das DAM e das 
águas superficiais a montante e a jusante da mina de Regoufe. 
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Os teores de Mn superam o VMR (20 μg/L), fixado pelo Decreto-Lei nº 236/98, na maioria 

das amostras, quer de DAM quer dos locais a montante e a jusante das minas, com maior 

expressão nos períodos mais secos. Por exemplo, a amostra de Julho da estação 9 é cerca de 20 

vezes superior ao VMR. Também de acordo com a norma de qualidade fixada pelo Decreto-Lei nº 

243/2001, menos exigente, o valor-limite fixado para o Mn (50 μg/L) é superado pelos teores de 

todas as amostras colhidas em Julho e Setembro e por diversas amostras de DAM e dos locais a 

jusante das minas das restantes campanhas de amostragem. 

O Zn manifesta-se na maioria das amostras, ao longo de praticamente todo o ano, com 

teores superiores ao VMR (100 μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 236/98. As excepções estão 

sobretudo relacionadas com a sazonalidade, ocorrendo essencialmente nas campanhas de Maio 

e Novembro. 

Relativamente ao Cu, nenhuma das amostras estudadas apresentam teores que superam o 

valor paramétrico fixado (2 mg/L) pelo Decreto-Lei nº 243/2001. Segundo a norma de qualidade 

expressa no Decreto-Lei nº 236/98, verificam-se teores de Cu superiores ao VMR (100 μg/L) nas 

amostras de DAM da estação 3 na campanha de Maio e na estação 6 nas campanhas de Maio e 

Setembro. 

Relativamente ao Ni, verifica-se que o valor paramétrico fixado como limite pelo Decreto-Lei 

nº 243/2001 (20 μg/L) é ultrapassado essencialmente pelas amostras de DAM e das linhas de 

água sob influência da mina. Na estação 8, os teores de Ni são particularmente elevados na 

campanha de Setembro, superando o valor-limite em cerca de 53,5 vezes. As amostras da 

estação 6 revelam-se fortemente contaminadas em Ni, ao longo de todo o ano de amostragem, 

com teores que superam o valor paramétrico em cerca de 26 vezes, em Novembro e 86 vezes, 

em Setembro. 

O Pb apresenta teores superiores ao valor paramétrico (10 μg/L) nas DAM da estação 3, 

em Julho e da estação 6, em Julho e Setembro, assim como nas amostras de Setembro da linha 

de água sob influência daquelas. 

O As caracteriza-se por teores muito elevados, com valores que superam o valor-limite (10 

μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 243/2001 na totalidade das amostras. Os teores mais altos 

encontram-se nas amostras de DAM das estações 3, 5 e 7 e nas amostras da linha de água sob 

influência da mina. O teor de As supera o valor-limite na amostra da estação 8, na campanha de 

Janeiro, em cerca de 66,4 vezes e na amostra da estação 7, na campanha de Março, em cerca de 

66,9 vezes. 

Os teores de Cd são superiores ao valor-limite (5 μg/L), fixado pelo Decreto-Lei nº 

243/2001, na quase totalidade das amostras estudadas. Os valores mais elevados foram obtidos 

nas amostras de DAM das estações 4 e 7 e nas amostras sob influência das minas. O teor de Cd 

na amostra de Setembro da estação 9 é cerca de 8,5 vezes superior ao valor paramétrico 

legislado. 

Os teores de Co mais elevados encontram-se nas amostras de DAM e nas amostras da 

linha de água receptora destas. As amostras das estações 1 e 2, aparentemente fora da influência 

das minas, também manifestam pontualmente alguns dos valores de Co mais elevados. 

 - 235 -



Capítulo 5 – DRENAGENS ÁCIDAS DE MINAS E HIDROQUÍMICA SUPERFICIAL 

Os dados obtidos permitem verificar que, de um modo geral, a qualidade das águas varia 

com o regime sazonal, sendo o grau de contaminação mais significativo no período seco 

relativamente ao período húmido. 

Com a finalidade de verificar as relações de proporcionalidade entre os vários parâmetros 

analisados, apresenta-se na tabela 5.19 a matriz de correlação respectiva, que envolve todas as 

variáveis físico-químicas analisadas (pH, C.E., HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, 

As, Cd, Co e Ni), sendo o espaço das amostras definido por todas as estações amostradas nas 

seis campanhas de amostragem. 

 
Tabela 5.19- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
águas da área de Regoufe (n = 44; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 
encontram-se a negrito). 
 

 pH C.E. HCO3 SO4 Ca Mg Na K Cl Fe Mn Zn Cu Pb As Cd Co 
pH 1                 
C.E. -0,50 1                
HCO3 -0,02 0,31 1               
SO4 -0,10 0,20 0,09 1              
Ca 0,20 0,19 0,88 0,06 1             
Mg -0,14 0,04 0,51 0,15 0,42 1            
Na -0,15 0,39 0,81 0,01 0,49 0,17 1           
K -0,35 0,03 0,46 0,26 0,34 0,74 0,15 1          
Cl -0,47 0,51 0,51 -0,02 0,26 -0,12 0,77 -0,03 1         
Fe -0,07 0,18 0,09 0,99 0,08 0,14 0,00 0,24 -0,03 1        
Mn -0,48 0,92 0,32 0,18 0,24 -0,07 0,39 -0,02 0,56 0,17 1       
Zn -0,20 0,22 0,50 0,23 0,38 0,63 0,37 0,34 0,14 0,23 0,05 1      
Cu -0,04 0,16 0,06 0,39 -0,05 -0,46 0,31 -0,12 0,36 0,40 0,21 -0,27 1     
Pb -0,31 0,53 0,12 0,59 0,05 -0,07 0,18 0,09 0,30 0,62 0,46 0,12 0,59 1    
As -0,27 0,11 0,03 0,16 -0,02 0,19 0,02 0,10 -0,03 0,11 0,10 0,40 -0,23 -0,08 1   
Cd -0,20 0,22 0,50 0,23 0,37 0,63 0,37 0,34 0,14 0,23 0,05 1 -0,27 0,12 0,41 1  
Co -0,27 0,07 0,23 0,22 0,12 0,55 0,11 0,45 0,05 0,24 -0,02 0,63 -0,12 0,26 -0,03 0,63 1 
Ni -0,21 0,36 0,11 0,40 -0,08 -0,16 0,34 -0,01 0,36 0,42 0,31 0,00 0,57 0,67 -0,21 0,00 0,12

 

Destacam-se as correlações solidárias fortes entre o bicarbonato, Ca e Na, apontando para 

a hidrólise dos silicatos como origem comum. A condutividade correlaciona-se essencialmente 

com o Mn. O SO4 apresenta uma excelente correlação com o Fe e a correlação entre o Zn e o Cd 

é perfeita. 

A aplicação da ACP aos dados hidrológicos resultantes das seis campanhas de 

amostragem da área da mina de Regoufe incidiu sobre uma matriz de dados composta por 44 

indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, 

Cd, Co e Ni). 

A tabela 5.20 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para 

cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. 
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Tabela 5.20- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Regoufe. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 5,13 3,67 2,53 1,47 1,11 1,01 0,64 

Variância explicada (%) 30,19 21,58 14,91 8,67 6,52 5,95 3,78 

Variância explicada acumulada (%) 30,19 51,77 66,69 75,36 81,87 87,83 91,60 

 
Tabela 5.21- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Regoufe. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

pH -0,3606 0,1381 0,0120 -0,3806 -0,1633 

HCO3 0,7832 0,1774 -0,4391 -0,3175 -0,2009 

SO4 0,4905 -0,3100 0,7111 -0,0139 -0,2836 

Ca 0,5931 0,2415 -0,3711 -0,3263 -0,3998 

Mg 0,5467 0,6873 0,1526 -0,1279 -0,0935 

Na 0,6761 -0,1454 -0,5527 -0,1672 0,1194 

K 0,4999 0,4034 0,2191 -0,3436 -0,2292 

Cl 0,5155 -0,4042 -0,5638 0,0317 0,1946 

Fe 0,4852 -0,3237 0,7221 -0,0427 -0,2567 

Mn 0,5051 -0,4892 -0,3272 0,4192 -0,2145 

Zn 0,7225 0,5038 0,1191 0,2367 0,2684 

Cu 0,1723 -0,7847 0,1008 -0,3125 0,0444 

Pb 0,5299 -0,6278 0,3475 0,0147 0,1006 

As 0,1975 0,2855 0,1209 0,6764 -0,2612 

Cd 0,7221 0,5037 0,1190 0,2377 0,2688 

Co 0,5328 0,3435 0,3350 -0,0955 0,5251 

Ni 0,3899 -0,6563 0,1726 -0,1503 0,3085 

 

Da análise desta tabela verifica-se que apesar de os seis primeiros eixos factoriais terem 

valor próprio superior a 1, nenhuma das variáveis apresenta correlação igual ou superior a 0,5 

com o sexto eixo. Por outro lado, os cinco primeiros eixos explicam conjuntamente 81,87 % da 

variância total. Assim, na tabela 4.21 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 

cinco primeiros eixos. 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – HCO3, Zn, Cd, Na, Ca, (Mg), Co, (Pb), (Cl) e Mn 

Eixo 2 – Mg, (Zn) e (Cd) em oposição a Cu, Ni e Pb 

Eixo 3 – Fe e SO4 em oposição a Cl e (Na) 
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Eixo 4 – As 

Eixo 5 – (Co) 

 
O eixo 1 explica as variáveis HCO3, Zn, Cd, Na, Ca, Co, Mn e, em certa medida, Mg, Pb e 

Cl. O eixo 2 explica as variáveis Mg e, de forma menos nítida, Zn e Cd em oposição a Cu, Ni e Pb. 

O eixo 3 explica as variáveis Fe e SO4 em oposição a Cl e, em certa medida, Na. A variável As é 

explicada, isoladamente, pelo eixo 4. O eixo 5 concorre para explicar parcialmente a variável Co. 

A figura 5.20 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

planos factoriais definidos pelos dois principais eixos (primeiro plano factorial) e pelos eixos 1 e 3 

(segundo plano factorial). As correlações entre as variáveis e os eixos são fracas na generalidade, 

mesmo com o eixo principal, onde as correlações são sempre inferiores a 0,8. Este facto traduz-se 

na baixa qualidade das representações da maioria das variáveis. 

A análise conjunta dos dados da tabela 5.21 e a interpretação da figura 5.20 permite 

verificar no primeiro plano factorial a existência da associação de variáveis que indicam a 

influência do contexto geológico, embora distribuídas por dois conjuntos. Um conjunto constituído 

por HCO3, Zn, Cd, Na, Ca, Co, Mn e, em certa medida, Mg, Pb e Cl (eixo 1); e outro conjunto 

formado pela associação Mg e, de forma menos nítida, Zn e Cd em oposição a Cu, Ni e Pb (eixo 

2). 

As variáveis Fe e SO4 são explicadas no segundo plano factorial, pelo eixo 3, em oposição 

às variáveis Cl e, em certa medida, Na. A variável As não é considerada na análise dos dois 

primeiros planos factoriais uma vez que o seu coeficiente de correlação com estes é inferior a 0,5. 

De facto, o As é apenas explicado pelo eixo 4, no terceiro plano factorial. 

Pelas razões já aludidas, relativas à qualidade de representação das projecções das 

variáveis, os resultados da ACP revelam-se de difícil interpretação. O primeiro plano factorial 

parece traduzir a influência do contexto geológico em que o estudo se insere, com a assinatura 

das mineralizações, das gangas e demais litologias. Esta interpretação é reforçada pelas 

projecções das variáveis no segundo plano factorial que revela a aproximação das variáveis 

associadas ao eixo 1. 

 

 
Figura 5.20- Projecções das variáveis no primeiro plano factorial (eixo 1/eixo 2) e no segundo plano factorial 
(eixo 1/eixo 3), relativas às águas superficiais da mina de Regoufe. 
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A diferenciação do grupo SO4 – Fe, no segundo plano factorial, deverá relacionar-se com o 

comportamento das amostras de Janeiro da estação 8 (imediatamente a jusante da barragem de 

lamas) e de Setembro da estação 6 (DAM à boca da mina) que se caracterizam por 

concentrações de SO4 e de Fe muito elevadas (384 mg/L e 427 mg/L, respectivamente, na 

estação 8; 444 mg/L e 555 mg/L, respectivamente, na estação 6) quando comparadas com as 

restantes amostras. 

Quanto à variável As, isolada pelo eixo 4 no terceiro plano factorial, a explicação recai sobre 

os conteúdos deste elemento verificados nas amostras das estações 7, 8 e 9, significativamente 

superiores aos obtidos nas amostras das restantes estações. 

 

 

5.7- MINA DE RIO DE FRADES 
 

Na tabela 5.22 apresentam-se os estatísticos dos dados correspondentes às características 

físico-químicas e químicas das águas superficiais obtidos para as 7 estações, nas 6 campanhas 

de amostragem (cujos resultados se encontram no anexo 5.5), após tratamento com técnicas de 

estatística descritiva univariada. Na tabela 5.23 apresentam-se os valores médios e as variações 

de teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre DAM e águas superficiais 

fora da influência da mina (montante) e sob influência da mina (jusante). 

 
Tabela 5.22- Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas superficiais da mina 
de Rio de Frades das 7 estações, nas 6 campanhas (n=42). 
 

Variável Unidade Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão 

pH — 5,12 5,16 3,43 7,06 0,82 

C.E. μS/cm 79,5 33,6 19,0 396 109 

HCO3 mg/L 11,5 6,47 3,42 54,6 12,2 

SO4 mg/L 32,8 9,16 1,00 388 69,0 

Ca mg/L 1,93 0,71 0,34 17,1 3,37 

Mg mg/L 1,42 0,41 0,15 9,35 2,57 

Na mg/L 2,06 1,86 0,94 4,31 0,67 

K mg/L 0,35 0,34 0,14 0,71 0,13 

Cl mg/L 3,09 2,95 0,97 7,33 1,28 

Fe μg/L 35,3 24,0 2,50 380 57,0 

Mn μg/L 217 126 4,00 934 242 

Zn μg/L 77,1 46,3 12,7 184 58,2 

Cu μg/L 70,5 27,5 4,00 588 107 

Pb μg/L 48,2 27,3 2,00 187 50,6 

As μg/L 398 51,6 11,3 3494 893 

Cd μg/L 1,40 0,53 0,02 9,20 2,02 

Co μg/L 63,2 56,3 n.d. 310 68,4 

Ni μg/L 235 77,0 8,00 2094 450 
n.d. – não detectado 
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Tabela 5.23- Médias e variações dos teores dos parâmetros físico-químicos e químicos das águas 
superficiais a montante da mina (n=12), a jusante da mina (n=18) e das DAM (n=12), nas 6 campanhas. 
 

  DAM Montante Jusante 

Var. Unid. Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH — 4,25 3,43 5,80 5,56 4,52 7,06 5,41 4,58 6,32 

C.E. μS/cm 191 34,4 396 37,6 19,0 83,8 33,3 19,5 85,3 

HCO3 mg/L 22,5 3,42 54,6 6,71 4,74 9,41 7,49 5,39 14,4 

SO4 mg/L 87,0 23,3 388 3,22 1,00 5,99 16,4 2,83 87,3 

Ca mg/L 4,96 0,34 17,1 0,72 0,36 1,76 0,72 0,38 1,45 

Mg mg/L 4,00 0,29 9,35 0,34 0,15 0,57 0,43 0,25 0,70 

Na mg/L 1,92 0,94 3,84 1,94 1,48 2,76 2,24 1,71 4,31 

K mg/L 0,36 0,14 0,68 0,35 0,24 0,54 0,35 0,23 0,71 

Cl mg/L 2,84 0,97 5,08 2,91 1,52 4,70 3,37 1,81 7,33 

Fe μg/L 68,8 21,3 380 18,0 4,29 36,0 24,6 2,52 66,0 

Mn μg/L 438 103 934 78,3 4,00 184 163 10,0 625 

Zn μg/L 84,9 23,0 184 84,1 16,9 156 67,1 12,7 162 

Cu μg/L 59,1 4,54 173 29,7 5,00 133 105 4,00 588 

Pb μg/L 86,7 14,0 187 28,6 3,00 89,7 35,6 2,00 97,4 

As μg/L 1280 89,4 3494 25,4 11,3 41,5 57,5 18,4 137 

Cd μg/L 3,37 0,57 9,20 0,10 0,02 0,19 0,94 0,18 2,27 

Co μg/L 57,8 18,7 97,9 64,1 2,00 144 66,1 n.d. 310 

Ni μg/L 661 175 2094 71,3 8,00 189 60,8 9,00 278 
n.d. – não detectado 

 

A observação das tabelas 5.22 e 5.23 e do anexo 5.5 permite verificar que as amostras de 

DAM apresentam valores baixos de pH, situando-se, durante todo o ano, entre a classe 1 (acidez 

forte) e a classe 2 (acidez média) segundo a classificação ecológica de NISBET e VERNAUX (1970 

citados por CORTES et al., 1991). A condutividade das DAM apresenta um valor médio 191 μS/cm, 

graças às amostras da estação 6 cujos valores variam entre 252 e 396 μS/cm. 

As amostras de DAM caracterizam-se também por altos teores de SO4 e de metais em 

solução, enquanto que as águas superficiais que circulam a montante das minas se caracterizam 

por uma carga iónica marcadamente mais baixa. As águas amostradas nas zonas sob influência 

das minas apresentam um significativo aumento da carga iónica, revelando para alguns 

parâmetros teores máximos superiores aos das próprias DAM. 

Os diagramas triangulares de Piper (figura 5.21) permitem classificar as DAM de Rio de 

Frades como dominantemente sulfatadas cálcicas e/ou magnesianas ao longo do ano de 

amostragem. As águas representativas do fundo hidrogeoquímico local classificam-se como 

dominantemente cloretadas e sulfatadas sódicas. Durante o ano de amostragem estas águas 

mantêm grande constância na sua composição, mas na amostragem de Janeiro revelam-se 

também bicarbonatadas cálcicas e magnesianas ou com composição entre bicarbonatada sódica 

e cloretada e sulfatada sódica. As águas situadas sob influência das minas classificam-se como 

dominantemente cloretadas e sulfatadas sódicas ou sulfatadas sódicas, ao longo de todo o ano de 

amostragem. 
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Janeiro Março 

  
Maio Julho 

  
Setembro Novembro 

Figura 5.21- Diagramas de Piper das DAM e das águas superficiais a montante e a jusante da mina de Rio de 
Frades referentes às 6 campanhas de amostragem efectuadas. 
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É evidente, na globalidade das amostras e campanhas de amostragem de águas da mina 
de Rio de Frades, o predomínio do ião sulfato. A diferenciação entre águas de fundo hidroquímico 
e águas sob influência da mina, faz-se notar na tendência para uma composição mais sulfatada 
nas segundas. 

A figura 5.22 apresenta o diagrama de FICKLIN et al. (1992) relativo às águas das diferentes 
estações de amostragem da área da mina de Rio de Frades. Pela análise da figura verifica-se que 
as águas amostradas fora da influência da mina se caracterizam por apresentarem baixo 
conteúdo de metais em solução, variando entre águas “ácidas” e “próximas da neutralidade”. 

As amostras de DAM distribuem-se essencialmente pelas classes de águas “ácidas, ricas 
em metais” e “ácidas, pobres em metais”. O primeiro grupo é constituído essencialmente pelas 
amostras da estação 6. As amostras das linhas de água sob influência da mina manifestam uma 
tendência intermédia, entre as tipologias das DAM e das águas de fundo hidrogeoquímico, 
evoluindo de “próximas da neutralidade, pobres em metais” para “ácidas, pobres em metais” até 
“ácidas, ricas em metais”. 

 
 

 
Figura 5.22- Classificação de FICKLIN et al. (1992) das DAM e das águas superficiais da área envolvente da 
mina de Rio de Frades. 
 

A figura 5.23 apresenta os diagramas que relacionam as concentrações de SO4 com os 

valores de pH, de condutividade e com o somatório das concentrações de Fe, Cu e Zn. Estes 

diagramas permitem evidenciar o carácter sulfatado das águas estudadas, nomeadamente das 

amostras de DAM e das linhas de água sob influência da mina, que se caracterizam por 

concentrações significativas de SO4. 
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Figura 5.23- Diagramas SO4 vs. pH, SO4 vs. condutividade (C.E.) e SO4 vs. (Fe+Cu+Zn) das DAM e das 
águas superficiais a montante e a jusante da mina de Rio de Frades. 
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Os diagramas permitem também diferenciar nitidamente, em grupos bem definidos, as três 

tipologias de águas em estudo: águas de DAM, águas de fundo hidroquímico e águas sob 

influência da mina. A diferenciação entre estas duas últimas tipologias faz-se, essencialmente, 

pelo acréscimo significativo de SO4, nas águas sob influência da mina. O facto de estas 

corresponderem a amostras de uma linha de água de caudal elevado (rio de Frades) explica que 

não se verifiquem aumentos significativos dos valores de condutividade e redução expressiva dos 

valores de pH, após a recepção das DAM. O efeito destas faz-se pelo aumento da carga metálica 

e, sobretudo, pelo aumento dos teores de SO4 em solução. 

A comparação dos valores obtidos nas várias estações de amostragem com os valores da 

norma de qualidade, expressos no Decreto-Lei nº 236/98, para as águas de consumo, verifica-se 

que apenas o SO4 apresenta teores superiores ao VMR estabelecido em quase todas as amostras 

de DAM e em diversas amostras das estações sob influência da mina (3 e 4). O teor de SO4 na 

amostra da estação 6, na campanha de Setembro, é cerca de 15,5 vezes superior ao VMR. 

Atendendo ao Decreto-Lei nº 243/2001, muito menos exigente quanto a este parâmetro, apenas a 

amostra da estação 6 (DAM), da campanha de Setembro apresenta teor superior ao valor 

paramétrico fixado (250 mg/L). 

O Fe apresenta valores que superam o VMR (50 μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 236/98 nas 

amostras de DAM de Março e de Setembro e nas amostras das estações 4 e 5 de Janeiro e 

Março. maioria das amostras. O teor de Fe na amostra da estação 6, na campanha de Setembro, 

é cerca de 7,6 vezes superior ao VMR, sendo esta a única amostra cujo teor em Fe supera o valor 

paramétrico (200 μg/L) definido no Decreto-Lei nº 243/2001. 

O Mn supera o VMR (20 μg/L), fixado pelo Decreto-Lei nº 236/98, em quase todas as 

amostras. O teor de Mn na amostra da estação 6, na campanha de Setembro, é cerca de 46,7 

vezes superior ao VMR. Também de acordo com a norma de qualidade fixada pelo Decreto-Lei nº 

243/2001, menos exigente, o valor-limite fixado para o Mn (50 μg/L) é superado pelos teores da 

maioria das amostras, verificando-se menos casos nos períodos mais húmidos (Janeiro, Março e 

Novembro). 

O Zn manifesta teores superiores ao VMR (100 μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 236/98, nos 

períodos mais secos (Julho e Setembro) na quase totalidade das amostras. Nos restantes 

períodos, tal ocorre apenas na amostra de Janeiro da estação 1. 

Relativamente ao Cu verifica-se que, segundo a norma de qualidade expressa no Decreto-

Lei nº 236/98, os teores são superiores ao VMR (100 μg/L) nas amostras de Janeiro e Setembro 

da estação 7 (DAM), nas amostras de Maio e Setembro dos locais sob a influência da mina (3, 4 e 

5) e na amostra de Maio da estação 1. Segundo o Decreto-Lei nº 243/2001 nenhuma das 

amostras estudadas apresentam teores que superam o valor paramétrico fixado (2 mg/L). 
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Quanto ao Ni, verifica-se que o valor paramétrico apontado como limite pelo Decreto-Lei nº 

243/2001 (20 μg/L) é ultrapassado por todas as amostras de DAM, ao longo de todo ano, e 

também pelas restantes amostras nas campanhas de Maio a Novembro. O teor de Ni na amostra 

da estação 6, na campanha de Setembro, é cerca de 104,7 vezes superior ao VMR. 

O Pb apresenta teores superiores ao valor paramétrico (10 μg/L) na totalidade das amostras 

de DAM, assim como nas amostras das restantes estações nas campanhas de Maio a Setembro. 

Na amostra de Setembro da estação 7 o teor de Pb é cerca de 18,7 vezes superior ao valor 

paramétrico legislado. 

Tal como em Regoufe, também em Rio de Frades o As caracteriza-se por teores muito 

elevados, com valores que superam o valor-limite (10 μg/L) fixado no Decreto-Lei nº 243/2001 na 

totalidade das amostras. Os teores mais altos encontram-se nas amostras de DAM (estações 6 e 

7) e nas amostras sob influência da mina. O teor de As supera o valor-limite na amostra da 

estação 6, na campanha de Setembro, em cerca de 349,4 vezes. 

Quanto ao Cd, apenas na amostra de Setembro da estação 6 se regista um teor superior ao 

valor-limite (5 μg/L) fixado pelo Decreto-Lei nº 243/2001. 

O Co manifesta os valores mais elevados nas amostras de DAM e sob influência da mina, 

mas também nas amostras a montante, merecendo destaque o valor de 310 μg/L obtido na 

amostra de Setembro da estação 5. 

Os dados obtidos permitem verificar que, de um modo geral, a qualidade das águas varia 

com o regime sazonal, sendo o grau de contaminação mais significativo no período seco 

relativamente ao período húmido. No período seco observam-se os valores de pH mais baixos e 

os de condutividade e de concentrações de metais mais elevados. 

Com a finalidade de verificar as relações de proporcionalidade entre os vários parâmetros 

analisados, apresenta-se na tabela 4.24 a matriz de correlação respectiva, que envolve todas as 

variáveis físico-químicas analisadas (pH, C.E., HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, 

As, Cd, Co e Ni), sendo o espaço das amostras definido por todas as estações amostradas nas 

seis campanhas de amostragem. 

O pH apresenta correlações negativas com todos os parâmetros, sendo as mais 

significativas com a condutividade, Mn, Cd, Ni, Mg, HCO3, As, Pb, Ca e SO4, verificando-se a 

esperada relação de dependência entre as várias espécies em solução e as condições de pH. 

São também significativas as variações solidárias entre o HCO3, Ca, Mg, K, As, Cd, Ni, SO4, 

Mn e Fe apontando para o controlo exercido pelo potencial de solubilização das DAM sobre os 

silicatos da paragénese. O SO4 correlaciona-se positivamente essencialmente com o Ni, Cd, Fe, 

Ca, As, HCO3, Mn, Mg e Pb. Também a generalidade dos metais pesados analisados (Fe, Mn, Zn, 

Cu, Cd, Co, Pb e Ni) se correlacionam positivamente entre si e com a condutividade e 
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negativamente com o pH, apontando para uma origem comum – a oxidação dos sulfuretos e de 

outros minerais da paragénese. 

 

Tabela 5.24- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
águas da área de Rio de Frades (n = 42; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 
encontram-se a negrito). 
 

 pH C.E. HCO3 SO4 Ca Mg Na K Cl Fe Mn Zn Cu Pb As Cd Co 
pH 1                 
C.E. -0,71 1                
HCO3 -0,62 0,97 1               
SO4 -0,53 0,64 0,69 1              
Ca -0,59 0,91 0,97 0,77 1             
Mg -0,63 0,98 0,96 0,57 0,89 1            
Na -0,19 0,37 0,43 0,13 0,29 0,34 1           
K -0,35 0,60 0,67 0,33 0,57 0,59 0,81 1          
Cl -0,15 0,27 0,33 0,20 0,24 0,22 0,86 0,61 1         
Fe -0,35 0,47 0,59 0,81 0,74 0,42 -0,03 0,27 0,02 1        
Mn -0,74 0,63 0,60 0,62 0,59 0,55 0,33 0,30 0,37 0,49 1       
Zn -0,44 0,28 0,26 0,41 0,26 0,17 0,35 0,36 0,45 0,24 0,51 1      
Cu -0,11 -0,12 -0,09 0,01 -0,13 -0,17 0,49 0,21 0,56 -0,03 0,24 0,21 1     
Pb -0,59 0,33 0,28 0,57 0,31 0,23 0,07 -0,04 0,32 0,35 0,75 0,54 0,28 1    
As -0,61 0,96 0,97 0,71 0,97 0,94 0,33 0,54 0,26 0,59 0,60 0,23 -0,16 0,32 1   
Cd -0,70 0,80 0,79 0,87 0,80 0,74 0,30 0,44 0,32 0,64 0,81 0,55 0,07 0,64 0,80 1  
Co -0,35 0,08 0,04 0,11 -0,01 -0,05 0,49 0,31 0,59 -0,03 0,39 0,56 0,73 0,43 -0,02 0,17 1 
Ni -0,67 0,81 0,80 0,90 0,81 0,76 0,21 0,46 0,24 0,65 0,67 0,39 -0,05 0,55 0,79 0,90 0,09

 

A aplicação da ACP aos dados hidrológicos resultantes das seis campanhas de 

amostragem da área da mina de Rio de Frades incidiu sobre uma matriz de dados composta por 

42 indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, 

As, Cd, Co e Ni). 

A tabela 5.25 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para 

cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os três 

primeiros eixos factoriais explicam conjuntamente 83,52 % da variância total. Porém, a variável Zn 

não é explicada nos três primeiros eixos e apresenta correlação superior a 0,5 apenas com o 

quinto eixo. Assim, na tabela 5.26 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos cinco 

primeiros eixos. 

 

Tabela 5.25- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Rio de Frades. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 8,95 3,24 2,01 0,75 0,67 0,41 0,30 

Variância explicada (%) 52,64 19,06 11,82 4,44 3,94 2,41 1,75 

Variância explicada acumulada (%) 52,64 71,70 83,52 87,96 91,90 94,31 96,06 
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Tabela 5.26- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais da mina de Rio de Frades. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

pH -0,7116 -0,0447 0,2130 -0,2894 0,1084 

HCO3 0,9340 -0,1945 0,2697 0,0246 -0,0616 

SO4 0,8311 -0,1563 -0,3489 -0,2809 0,0794 

Ca 0,9221 -0,2851 0,1254 -0,1078 -0,0343 

Mg 0,8612 -0,2774 0,3098 0,2140 -0,1189 

Na 0,4620 0,6576 0,5295 -0,0194 0,0211 

K 0,6416 0,3087 0,5881 -0,1690 0,2235 

Cl 0,4457 0,7471 0,2516 -0,0137 0,0113 

Fe 0,6603 -0,2858 -0,3014 -0,5699 0,0636 

Mn 0,7759 0,1967 -0,3603 0,2067 -0,1797 

Zn 0,4880 0,4706 -0,3238 0,1679 0,6008 

Cu 0,0785 0,8165 -0,0975 -0,2903 -0,3943 

Pb 0,5351 0,2646 -0,6923 0,2352 -0,1350 

As 0,9147 -0,2754 0,1830 0,0716 -0,0963 

Cd 0,9283 -0,0366 -0,2453 0,0538 0,0382 

Co 0,2398 0,8419 -0,1718 0,0170 -0,0521 

Ni 0,8994 -0,1726 -0,1742 -0,0340 0,0286 

 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – HCO3, Cd, Ca, As, Ni, Mg, SO4, Mn, Fe, K e (Pb) em oposição ao pH 

Eixo 2 – Co, Cu, Cl e Na 

Eixo 3 – (K) e (Na) em oposição a Pb 

Eixo 4 – (Fe) 

Eixo 5 – Zn 

 

O eixo 1 explica as variáveis HCO3, Cd, Ca, As, Ni, Mg, SO4, Mn, Fe, K e, de forma menos 

nítida Pb, em oposição à variável pH. O eixo 2 explica as variáveis Co, Cu, Cl e Na. O eixo 3 

explica parcialmente as variáveis K e Na em oposição à variável Pb. A variável Fe, explicada 

sobretudo pelo eixo 1, também se correlaciona com o eixo 4. A variável Zn é explicada, 

isoladamente, pelo eixo 5. Os dois primeiros eixos são os mais importantes, porque explicam um 

maior número de variáveis, permitem agrupar variáveis e explicam, em conjunto, 71,70 % da 

inércia total da nuvem de pontos. 

A figura 5.24 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

planos factoriais definidos pelos dois principais eixos (primeiro plano factorial) e pelos eixos 1 e 3 

(segundo plano factorial). 
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Figura 5.24- Projecções das variáveis no primeiro plano factorial (eixo 1/eixo 2) e no segundo plano factorial 
(eixo 1/eixo 3), relativas às águas superficiais da mina de Rio de Frades. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 5.26 e a interpretação da figura 5.24 permite 

verificar no primeiro plano factorial a existência representativa de uma associação de variáveis 

que indicam a influência do contexto geológico e se agrupam em dois conjuntos distintos e 

independentes. Um conjunto constituído por HCO3, Cd, Ca, As, Ni, Mg, SO4, Mn, Fe, K e em certa 

medida Pb em oposição ao pH (eixo 1), que parece traduzir a assinatura das mineralizações e das 

gangas; e outro conjunto formado pela associação Co, Cu, Cl e Na (eixo 2). Muito evidente no 

plano factorial é a correlação negativa forte entre a variável pH e o primeiro grupo de variáveis. 

A variável Zn não é considerada na análise dos dois primeiros planos factoriais uma vez 

que o seu coeficiente de correlação é inferior a 0,5. De facto, o Zn é apenas explicado pelo eixo 5, 

no quarto plano factorial (eixo 1/eixo 5). 

A figura 5.25 apresenta a projecção dos indivíduos (amostras) no primeiro plano factorial, 

verificando-se a separação nítida em quatro “populações” diferenciadas. 

 

 
Figura 5.25- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas às águas superficiais da mina de 
Rio de Frades. 
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A “população” A reúne as águas menos mineralizadas, sendo formada essencialmente 

pelas amostras pertencentes ao fundo hidrogeoquímico local (estações 1 e 2) e pelas amostras de 

DAM da estação 7 e sob influência mineira (3, 4 e 5) relativas aos períodos mais húmidos. 

A “população” B, que transita de uma forma progressiva da anterior, é constituída 

essencialmente pelas amostras das estações sob influência da mina (3, 4 e 5) relativas aos 

períodos mais secos (Julho e Setembro). Esta “população” situa-se na zona de influência do grupo 

Co, Cu, Cl e Na e poderá estar relacionada, por um lado, com a matriz mais sódica e cloretada 

das águas do rio de Frades e, por outro, com a existência de outras fontes contaminantes, 

nomeadamente a afluência de águas subterrâneas. 

As “população” C e a “população” D correspondem às amostras mais contaminadas, ou 

seja as amostras de DAM da estação 6. A amostra de Setembro destaca-se mesmo como a mais 

fortemente contaminada (“população” D). Estas “populações” situam-se na zona de influência da 

associação HCO3, Cd, Ca, As, Ni, Mg, SO4, Mn, Fe, K e em certa medida Pb, reflectindo a 

importância quer da oxidação dos sulfuretos quer da hidrólise dos minerais das gangas para a 

composição destas águas. 

 

 

5.8- SÍNTESE INTERPRETATIVA 
 

A observação dos resultados analíticos das águas superficiais mostra que, de um modo 

geral, as DAM apresentam características químicas que reflectem os processos de lixiviação de 

massas mineralizadas que contêm sulfuretos. Assim, estas águas caracterizam-se por 

apresentarem baixos valores de pH e altos teores de sulfato e de metais em solução. 

As águas superficiais que circulam nas zonas a montante das minas caracterizam-se por 

valores de pH próximos da neutralidade, condutividades relativamente baixas e uma baixa carga 

iónica. As águas amostradas a jusante das minas e escombreiras revelam um afastamento a 

estas características e uma aproximação às evidenciadas pelas DAM. 

A composição química maioritária das águas estudadas encontra-se altamente modificada. 

As amostras que se encontram sob influência mineira revelam uma composição sulfatada, 

enquanto as amostras representativas do fundo hidrogeoquímico possuem um carácter 

dominantemente bicarbonatado ou cloretado e sulfatado. É evidente na generalidade das 

amostras de DAM e de linhas de água sob influência das minas o predomínio do ião SO4
2-. 

Os teores mais elevados de SO4 encontram-se nas amostras da mina de Ervedosa, 

seguindo-se, por ordem decrescente, as minas de Regoufe, Rio de Frades, Adoria e Tarouca. 

A formação do ião SO4
2- é fortemente favorecida durante a alteração de sulfuretos. Por 

exemplo, por cada mole de pirite oxidada são produzidas duas moles de SO4
2-. Como os 

sulfuretos são abundantes na maioria dos ambientes minerais metálicos, as concentrações de 

SO4 nas DAM são geralmente muito elevadas (THORNBER, 1985; SCHMIERMUND & DROZD, 1997). 
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Estudos geoquímicos realizados com águas ácidas de minas, por NORDSTROM e BALL 

(1985), permitiram diferenciar dois grupos de iões, em função do seu comportamento em 

dissolução: iões não conservativos (ex.: iões de As), que são rapidamente eliminados da solução 

durante o transporte; e iões conservativos (ex.: SO4
2-, Zn2+, Cd2+), que são muito estáveis, em 

solução, sendo os últimos a precipitar ou a serem adsorvidos. Este aspecto é bem visível na 

generalidade das amostras estudadas, uma vez que as amostras das linhas de água sob 

influência da mina, incluindo as de maior caudal, se caracterizam por acréscimos importantes de 

SO4, enquanto que apenas as linhas de água de menor caudal apresentam também aumentos 

significativos dos valores de condutividade e dos metais e redução dos valores de pH. As 

amostras das linhas de água de maior caudal, como são os casos do rio Tuela (mina de 

Ervedosa) e do rio de Frades (mina de Rio de Frades), são assim pouco sensíveis ao 

abaixamento do pH, ao aumento da condutividade e ao aumento dos teores de metais mas 

revelam a contaminação em SO4, devido ao comportamento conservativo deste ião. 

Este comportamento também está bem patente nos resultados relativos à mina de Tarouca, 

onde a presença de níveis de rochas calcossilicatadas e carbonatadas na Formação 

Calciturbidítica e de carbonatos nos «skarns» conduzem, eventualmente, a fenómenos de “ácido-

neutralização”. Esta interpretação permite explicar os teores elevados de SO4 em amostras de 

DAM com reduzida carga metálica e valores de pH próximos da neutralidade. As concentrações 

de HCO3 e de Ca, significativamente superiores nas amostras de DAM, também reforçam esta 

interpretação. 

Diversos autores (HOLMSTRÖN et al., 1999; CRAVOTTA & TRAHAN, 1999; GUNSINGER et al., 

2006) têm sugerido que o “efeito-tampão” induzido pela dissolução do carbonato de cálcio, na 

sequência da oxidação da pirite (e sulfuretos em geral), controla a concentração de Ca e S em 

solução, eleva o pH do meio e incrementa a remoção dos metais em dissolução. Este efeito de 

“ácido-neutralização” pode ser descrito pela reacção seguinte, assumindo que o Fe precipita como 

hidróxido de Fe (HOLMSTRÖN et al., 1999): 

 

FeS2 + 3,75O2 + 3,5H2O + 4CaCO3 → Fe(OH)3 + 4HCO3
- + 2SO4

2- + 4Ca2+ (7) 

 

A ocorrência comum de concentrações elevadas de SO4 em DAM é ainda favorecida pelo 

número limitado de mecanismos químicos de remoção do SO4 em solução (SCHMIERMUND & 

DROZD, 1997). De facto, trata-se de um ião dotado de elevada solubilidade, estabilidade e 

resistência à redução (CORTES et al., 1991). E embora o SO4 esteja geralmente envolvido na 

formação de diversos precipitados, a subsequente lixiviação destes permite que o SO4 seja, 

novamente, libertado em solução (THORNBER, 1985). Por exemplo, o gesso (CaSO4•2H2O) e 

minerais secundários de sulfato de Fe que se podem formar a partir da lixiviação da pirite, são 

demasiado solúveis para efectivamente diminuírem a concentração de SO4 nas DAM 

(SCHMIERMUND & DROZD, 1997). 
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Relativamente aos elementos maiores estudados (Na, Ca, K e Mg), a sua presença resulta, 

essencialmente, da hidrólise de carbonatos e silicatos, que podem ocorrer quer na ganga, quer no 

encaixante das mineralizações. 

A hidrólise dos silicatos conduz, geralmente, à formação de silicatos hidratados de Al e de 

hidróxidos alcalinos, alcalino-terrosos e férricos, isto é, à formação de minerais argilosos e de 

hidróxidos (GOMES, 1988; AIRES-BARROS, 1991). Os silicatos hidratados de Al resultam da 

evolução das soluções coloidais de cargas eléctricas contrárias, originadas pela libertação de 

ácido silícico e de alumina, durante o processo de decomposição hidrolítica. 

E embora os hidróxidos formados durante este processo sejam solúveis na água, à 

excepção do hidróxido férrico que precipita, não são totalmente dispersados pelas águas, devido 

ao grande poder de adsorção das substâncias coloidais. A maior retenção dos iões potássicos nos 

produtos argilosos, em comparação com os iões sódicos, deve-se a esta adsorção. Este processo 

explica também a retenção do Ca, que apresenta um peso molecular idêntico ao do K (e 

sensivelmente duplo do Na) (AIRES-BARROS, 1991). 

Os fenómenos de precipitação são processos que também condicionam a mobilidade 

destes elementos. O Ca, por exemplo, pode ser retido devido à formação de sulfatos de cálcio, 

nomeadamente de gesso (CaSO4•2H2O). 

Além do mecanismo de adsorção, a solubilização e lixiviação daqueles elementos depende, 

fortemente, de muitos outros factores, como: o pH, da reacção com matéria orgânica e do 

potencial iónico e potencial de ionização dos elementos (GOMES, 1988). 

Quanto maior for o potencial de ionização, mais facilmente os iões passam às soluções. 

Assim, o potencial de ionização para os elementos maiores varia do seguinte modo (AIRES-

BARROS, 1991): Mg2+ < K+ < Na+ < Ca2+ < Fe3+ < Al3+ < Fe2+ < Si4+. 

Conjugando os diversos factores, que interferem com a mobilidade destes elementos, 

GOMES (1988) salienta que: os metais calco-alcalinos são, geralmente, mais móveis do que os 

metais alcalinos; o Ca é geralmente mais móvel do que o Mg; o Na é sistematicamente mais 

móvel do que o K. Nas regiões temperadas, TARDY e TRESCASES (1976 citados por GOMES, 1988) 

admitem a seguinte sequência de mobilidade relativa: Al < Mn < Fe < Cr < K < Co < Cu < Si < Mg 

< Ca < Na. 

Os teores mais elevados de Fe encontram-se nas amostras da mina de Ervedosa, 

seguindo-se, por ordem decrescente, as minas de Tarouca, Regoufe, Adoria e Rio de Frades. 

O Fe é solubilizado, essencialmente, a partir de sulfuretos de Fe, como a pirite, a pirrotite e 

a calcopirite, mantendo-se em solução sob condições de Eh e pH baixas. De facto, um baixo 

potencial-redox favorece a estabilidade dos iões ferrosos em solução, enquanto que um pH 

inferior a 3 permite que os iões permaneçam dissolvidos (PARK & MACDIARMID, 1981). O Fe pode, 

assim, ser transportado a grandes distâncias, no estado dissolvido, quando as soluções 

permanecem fortemente ácidas e redutoras (KRAUSKOPF, 1972; PARK & MACDIARMID, 1981). 

 - 251 -



Capítulo 5 – DRENAGENS ÁCIDAS DE MINAS E HIDROQUÍMICA SUPERFICIAL 

Estudos desenvolvidos por THORNBER (1979 citado por THORNBER, 1985) mostram 

claramente que o Fe em solução, como ião ferroso, tem tendência a deslocar-se, no ambiente de 

decomposição dos sulfuretos, em direcção a fontes de oxigénio, mediante processos de difusão. 

Como resultado, o Fe ferroso é oxidado a Fe férrico que é hidrolizado e precipita, mantendo-se 

assim um gradiente para o Fe ferroso que garante a continuação do processo de difusão a uma 

taxa rápida. 

A relação entre os estados de valência do Fe pode variar amplamente, dependendo tanto 

do Eh como do pH do meio (PARK & MACDIARMID, 1981). E é a acção conjunta das condições 

físico-químicas do meio (nomeadamente o Eh e o pH) e do estado de valência do Fe que 

condicionam as reacções de oxidação-redução, de hidrólise e precipitação e de adsorção, 

resultando em mecanismos de mobilização ou de fixação do elemento (KRAUSKOPF, 1972; PARK & 

MACDIARMID, 1981;THORNBER, 1985; JÖNSSON et al., 2006). 

Para valores de pH próximos de 3, e superiores, o hidróxido férrico [Fe(OH)3] precipita, o 

que constitui o processo mais eficaz de fixação do Fe em condições superficiais (KRAUSKOPF, 

1972; JÖNSSON et al., 2006). 

O controlo exercido pelo estado de valência do Fe, sobre a solubilidade dos seus 

compostos é demonstrado por APPELO e POSTMA (1994), mediante a apresentação das constantes 

de dissociação do hidróxido ferroso [Fe(OH)2 ↔ Fe2+ + 2OH-, K = 10-15] e do hidróxido férrico 

[Fe(OH)3 ↔ Fe3+ + 3OH-,K = 10-37]. A notável superioridade da constante de dissociação do 

hidróxido ferroso torna evidente que a solubilidade dos compostos ferrosos é superior à dos 

compostos férricos. 

Em resumo, KRAUSKOPF (1972) salienta que pequenas alterações no pH ou no Eh do meio 

podem ser suficientes para induzir mudanças frequentes entre os estados de valência do Fe, já 

que a passagem de Fe ferroso para Fe férrico se situa aproximadamente no centro da área que 

melhor representa as condições naturais. Também a oxidação do Fe se realiza de uma forma 

mais completa em solução alcalina do que em ácida. Este aspecto está de acordo com as 

observações de que as quantidades de Fe dissolvido são, frequentemente, superiores em águas 

ácidas do que em águas alcalinas. 

A remoção do Fe da solução pode, ainda, ser efectiva mediante a adsorção de óxidos de Fe 

coloidais na superfície de minerais de argila, ou de partículas orgânicas, resultando na 

acumulação de sedimentos com elevadas quantidades de Fe, ao longo das linhas de água, até 

distâncias consideráveis da zona de oxidação dos sulfuretos. 

As bactérias (e outros microrganismos) são também consideradas por diversos autores 

como importantes agentes precipitadores (SCHWERTMANN & TAYLOR, 1989; FERRIS et al., 1989; 

LEDIN & PEDERSEN, 1996; KONHAUSER, 1997; EHRLICH, 1998). Além do papel importante que 

desempenham na oxidação do Fe2+ a Fe3+ (que posteriormente precipita), as bactérias actuam 

como catalisadoras eficientes para acelerar processos de formação de óxidos de Fe, 

nomeadamente ferrihidrite, hematite, magnetite, goetite e lepidocrocite (SCHWERTMANN & TAYLOR, 

1989; FERRIS et al., 1989; KONHAUSER, 1997; EHRLICH, 1998). 
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Os minerais específicos que se formam, e os respectivos campos de estabilidade, são 

aspectos de grande importância para compreender as solubilidades do Fe. Os tipos de minerais 

que se formam, sob as diferentes condições de Eh e pH, dependem das concentrações relativas e 

da extensão a que se satisfazem os diversos produtos de solubilidade (PARK & MACDIARMID, 

1981). 

Os hidróxidos de Fe, amorfos, constituem, em condições superficiais, formas metaestáveis 

que tendem para espécies mais estáveis, cristalinas, como a goetite (FeOOH), a hematite (Fe2O3) 

e a magnetite (Fe3O4) (KRAUSKOPF, 1972). A hematite e a goetite devem apresentar estabilidades 

muito semelhantes, como comprova a ocorrência comum em situações geológicas similares, pelo 

que as reacções de formação de um a partir do outro são extremamente lentas. 

A limonite é outro material referido frequentemente, na literatura, como um produto de 

alteração de minerais de Fe. Considerada, inicialmente, como tendo uma fórmula definida 

(2Fe2O3•3H2O), demonstrou-se posteriormente que a limonite consiste principalmente em goetite 

criptocritalina ou lepidocrocite, juntamente com água absorvida. Actualmente, o termo limonite é 

reservado como uma designação de campo ou para referenciar óxidos hidratados de Fe com 

fracas características cristalinas, cuja identidade real é desconhecida (DEER et al., 1981). 

Em ambientes redutores, os minerais estáveis podem ser a siderite (FeCO3) ou a magnetite 

(Fe3O4), dependendo das concentrações de carbonato presentes em solução. A magnetite é 

estável apenas em contacto com soluções alcalinas fortes, no entanto, nas condições de 

carbonato total baixo, a sua área de estabilidade pode estender-se até ambientes quase neutros. 

A ocorrência de siderite está praticamente limitada a soluções neutras ou básicas, já que a sua 

precipitação a partir de soluções fracamente ácidas apenas poderá ocorrer se a concentração de 

Fe dissolvido for anormalmente alta (KRAUSKOPF, 1972). 

Dependendo do local e das condições climatéricas, poderão manifestar-se outros 

compostos férricos, nomeadamente o fosfato férrico (estrengite) e o arsenato férrico (escorodite), 

ambos ligeiramente solúveis, ou, em regiões áridas, o sulfato férrico e o cloreto férrico, muito 

solúveis (PARK & MACDIARMID, 1981). 

A mina de Ervedosa destaca-se novamente por apresentar os teores mais elevados de Mn, 

seguindo-se as minas de Rio de Frades, Tarouca, Adoria e Regoufe. 

O comportamento químico do Mn revela algumas semelhanças com o do Fe. Pode formar 

vários estados de oxidação, mas a forma Mn2+ domina durante os processos de oxidação. Uma 

vez solubilizado, o Mn adquire grande mobilidade, mantendo-se estável sob a forma de iões 

bivalentes, em soluções com baixo potencial de oxi-redução e ligeiramente ácidas (KRAUSKOPF, 

1972; THORNBER, 1985). Tal como o Fe, o Mn forma carbonatos e silicatos que são bastantes 

insolúveis em condições neutras ou básicas e, em condições oxidantes, é facilmente oxidado, 

formando óxidos muito insolúveis de valência superior (THORNBER, 1985; GUILBERT & PARK, 1986). 

A ocorrência destes óxidos é particularmente favorecida em condições de pH superior a 7 

(THORNBER, 1985). 
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O comportamento químico do Mn difere do manifestado pelo Fe, apenas em alguns 

pormenores (KRAUSKOPF, 1972). Em condições naturais, o Mn pode apresentar dois estados de 

valência superior, +3 e +4, enquanto que o Fe apresenta somente a valência +3; a oxidação dos 

compostos de Mn exige maiores potenciais do que a oxidação dos compostos de Fe; em 

condições laboratoriais, em que se conseguem potenciais de oxi-redução mais altos, o Mn revela 

a capacidade de formar compostos estáveis nos quais a valência pode ser +6 (manganatos) ou +7 

(permanganatos). 

O MnO2 é o composto estável a altos potenciais de oxi-redução, independentemente do 

valor de pH (embora exista um favorecimento em condições alcalinas). Em condições de Eh mais 

baixas, podem formar-se outros óxidos, mas apenas em condições alcalinas (THORNBER, 1985; 

MCKENZIE, 1989). 

O carbonato de Mn, rodocrosite (MnCO3), é estável dentro de largas faixas de Eh e pH se o 

teor de carbonato dissolvido for alto. Se o carbonato estiver presente em concentrações menores, 

a “área” assumida pelo MnCO3 será menor. Nestas condições, de baixo valor para o carbonato, os 

óxidos teriam “áreas” ligeiramente maiores, e dentro da maior parte das condições normais de Eh-

pH não se formaria nenhum precipitado de Mn, salvo se a concentração de Mn2+ fosse 

anormalmente alta (BAMFORTH et al., 2006). 

Os silicatos de Mn (p. ex., rodonite, tefroíte) podem também ter grande importância se a 

actividade da sílica dissolvida for alta e a do carbonato baixa (KRAUSKOPF, 1972). 

À semelhança do Fe, também os óxidos de Mn de valências mais altas têm tendência a 

precipitar sob forma de colóides, podendo ser transportados, sob esta forma, por longas 

distâncias. Estes colóides constituem uma interessante excepção, entre os restantes colóides de 

óxidos, pelo facto de apresentarem uma carga negativa e, consequentemente adsorverem, 

preferencialmente, os catiões da solução. Assim, os catiões normalmente encontrados nos 

sedimentos, onde ocorrem óxidos de Mn, formam um conjunto invulgar, em que os mais 

abundantes são: K+, Ni2+, Co2+, Pb2+, Ba2+, Cu2+, Cr2+ e Zn2+ (MCKENZIE, 1989). Uma outra 

propriedade na qual o Mn se assemelha ao Fe consiste na catálise da sua oxidação pelas 

bactérias (MCKENZIE, 1989; EHRLICH, 1998). 

A utilização da classificação proposta por FICKLIN et al. (1992) permitiu classificar as DAM e 

águas envolventes, das diversas minas, definindo tipologias de DAM e permitindo avaliar os seus 

efeitos nos sistemas fluviais receptores. Segundo esta classificação, baseada na variação dos 

teores de Zn, Cu, Cd, Ni, Co e Pb em solução em função do pH, verifica-se que as águas da mina 

de Tarouca apresentam uma carga poluente significativamente inferior ao verificado nas restantes 

minas. As águas da mina de Ervedosa destacam-se como as mais contaminadas, seguindo-se-lhe 

a mina de Rio de Frades, a mina de Adoria e, finalmente, a mina de Regoufe. 

Porém, os teores mais elevados de Ni encontram-se nas amostras das minas de Rio de 

Frades e de Regoufe, enquanto que os teores mais altos de Pb se encontram em amostras da 

mina de Adoria. 
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O Zn, o Ni e o Co apresentam comportamentos geoquímicos semelhantes. Estes três 

metais são mais solúveis do que o Cu, formam fases semelhantes entre si e mostram ser 

progressivamente menos solúveis com maiores proporções de Fe (THORNBER & WILDMAN, 1984). 

O Zn é solubilizado essencialmente a partir da blenda, podendo ocorrer quantidades 

variáveis a partir de outros sulfuretos, como a calcopirite e a galena, dependendo do grau de 

substituição do Cu e do Pb, ou da presença de impurezas. O Ni existente nas DAM poderá 

resultar da solubilização de minerais de Ni, na generalidade de ocorrência muito rara, (por 

exemplo: niquelina, pentlandite, bravoíte, milerite) e de sulfuretos comuns como a pirrotite (onde o 

Ni pode substituir o Fe), e a calcopirite (onde o Ni pode substituir o Cu ou o Fe) ou, ainda, derivar 

de impurezas incluídas naqueles sulfuretos (como por exemplo a pentlandite, (Fe, Ni)9S8, por 

vezes presente na pirrotite). O Co, dada a ocorrência rara dos seus minerais (por exemplo 

cobaltite, bravoite, siegenite) deverá, na generalidade das DAM, solubilizar-se a partir de 

sulfuretos comuns, onde ocorre como elemento de substituição (na pirite, pirrotite e arsenopirite a 

substituir o Fe e na calcopirite a substituir o Fe ou o Cu) ou incluído em impurezas (como a 

pentlandite presente na pirrotite). 

O Zn é um dos metais comuns mais solúveis em soluções ácidas (pH < 6). Ainda que os 

seus carbonatos (smithsonite e hidrozincite) e o seu silicato (hemimorfite) sejam muito estáveis, o 

seu sulfato é tão solúvel que facilmente o conteúdo em Zn das DAM se dispersa no sistema 

hídrico e os minerais de Zn raramente se encontram à superfície (MCKINSTRY, 1977; GUILBERT & 

PARK, 1986; NUTTALL & YOUNGER, 2002). 

O Ni e o Co são também elementos móveis, em soluções ácidas (pH < 6) e, tal como o Zn, 

tendem a formar compostos de piroaurite semelhantes, a pH alto e na presença de Fe (THORNBER 

& WILDMAN, 1984; THORNBER, 1985). 

THORNBER e WILDMAN (1984) verificaram que a forma como o Zn adsorve e co-precipita com 

o Fe é similar ao que ocorre com o Co e o Ni, excepto para valores de pH inferior a 3 onde se 

verifica um significativo aumento da quantidade de Zn que se liga ao Fe e precipita. Os óxidos-

hidróxidos de Zn são compostos pouco solúveis, no entanto a sua precipitação está restrita à 

gama de pH de 5,5-10,2 (LEVENTHAL & JOHN, 1995 citados por VALENTE, 1996). O limite de 

adsorsão do Zn situa-se na gama de pH 5,0-6,5 (SMITH, et al., 1994 citados por VALENTE, 1996), o 

que poderá ser significativo em zonas de confluência entre as DAM e águas não poluídas. 

Além dos compostos de piroaurite, o Ni e o Co, podem formar carbonatos e silicatos 

(favorecidos em condições de pH ≥ 8) insolúveis. Quando existe As em solução, o Ni e o Co 

podem também ficar retidos como arsenatos (annabergite e eritrina, respectivamente) (MCKINSTRY, 

1977; THORNBER, 1985). Quando os valores de pH estão compreendidos entre 6 e 8, os 

compostos de sulfato, solúveis, são favorecidos. Abaixo de pH 6 o Ni e o Co encontram-se 

principalmente em solução (THORNBER, 1985). O Ni e o Co podem ainda formar óxidos estáveis 

(MCKINSTRY, 1977; GUILBERT & PARK, 1986). 
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Os óxidos de Mn parecem ter uma específica afinidade com o Co. A estabilidade do Co em 

presença do Mn (óxido de Co e Mn, asbolana) parece constituir o principal factor que pode 

diferenciar os comportamentos do Co e do Ni (MCKINSTRY, 1977; THORNBER, 1985). 

O Cu é solubilizado, essencialmente, a partir de sulfuretos de Cu, como a calcopirite e a 

covelite, sendo facilmente lixiviado, caso a produção de ácido sulfúrico seja abundante e o 

encaixante não constitua um neutralizante demasiado forte (MCKINSTRY, 1977). 

Segundo THORNBER (1985), de entre os vários elementos que constituem as DAM, o Cu 

apresenta o comportamento mais complexo, devido ao facto de possuir dois estados de oxidação 

que têm a dupla electroquímica, Cu+ – Cu2+, no meio do intervalo de Eh que prevalece durante os 

processos de oxidação. 

THORNBER e WILDMAN (1984) e THORNBER (1985) consideram que a quantidade de Cu 

lançada em solução depende, em grande medida, das condições de pH e da abundância de Cu 

no depósito. Segundo estes autores, nos depósitos onde o Cu ocorre em maior abundância, 

quantidades significativas de Cu podem ir em solução e ser transportadas se o pH estiver a abaixo 

de 5, enquanto que sob condições de pH superior a 6 muito pouco Cu permanece em solução. 

Onde o Cu é um constituinte secundário do depósito de sulfuretos, a sua solubilidade fica também 

condicionada pela relação que estabelece com o Fe. 

Segundo THORNBER (1985), a dupla redox Fe2+ – Fe3+ apresenta um campo de estabilidade 

em condições de Eh mais alto do que a dupla redox Cu+ – Cu2+, sob condições de pH baixo. Mas 

a pH superior a 6 as duplas redox sofrem intercâmbios, até que o campo de estabilidade exista 

para a combinação do Fe3+ com o Cu+, o que permite compreender a relação existente entre a 

formação de precipitados de hidróxidos de Fe e a imobilidade do Cu em solução. 

As quantidades relativas de Cu e Fe constituem também um factor importante. THORNBER e 

WILDMAN (1984) concluíram, mediante diversos estudos, que uma relação Fe/Cu de 1 permite 

baixar a solubilidade do Cu sob condições de pH inferior a 4, enquanto que uma relação Fe/Cu de 

10 reduz a solubilidade do Cu sob condições de pH inferior a 5 e superior a 7,5. Com uma relação 

Fe/Cu de 100, a solubilidade do Cu é reduzida significativamente, ao longo de toda a gama de 

valores de pH. 

Em soluções onde os iões sulfato e cloreto estão em abundância, e sob valores baixos de 

pH, a formação pronta de compostos solúveis como a atacamite, Cu2(OH)3Cl, e a brochantite, 

Cu4(OH)6SO4, pode contribuir para a mobilidade do Cu (PARK & MACDIARMID, 1981; THORNBER & 

WILDMAN, 1984). No entanto, o ião férrico pode incorporar-se nestes compostos, baixando as suas 

solubilidades, e afectando a mobilidade do Cu (THORNBER & WILDMAN, 1984). 

O Cu pode ainda ser imobilizado, nas fases iniciais do processo, devido à interacção das 

soluções de sulfato cúprico com rochas silicatadas ou carbonatadas, de que resultam silicatos e 

carbonatos hidratados de Cu (crisocola, malaquite e azurite), ou, em condições redutoras, devido 

à formação de sulfuretos secundários de Cu (covelite e calcosite), que constituem importantes 

mecanismos de remoção do Cu em solução das DAM. Os sulfatos e cloretos de Cu podem ainda 
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ficar retidos, na zona de oxidação, em regiões extremamente áridas (MCKINSTRY, 1977; PARK & 

MACDIARMID, 1981; THORNBER, 1985; GUILBERT & PARK, 1986). 

THORNBER (1985) salienta também a forte tendência do Cu (a par de outros metais) para se 

adsorver à superfície de minerais de argila (nomeadamente a montmorilonite) e de óxidos de Fe e 

Mn. 

O Pb nas DAM é solubilizado a partir da galena, um sulfureto de ocorrência abundante. 

Quantidades menores e vestigiais poderão resultar da dissolução da calcopirite, onde o Pb pode 

ocorrer a substituir o Cu ou o Fe. 

De facto, a solubilidade do Pb é muito baixa, sendo um dos metais mais resistentes à 

lixiviação, uma vez que forma compostos, com fosfatos, sulfatos, cloretos e carbonatos, 

relativamente insolúveis (MCKINSTRY, 1977; THORNBER, 1985; GUILBERT & PARK, 1986). Segundo 

THORNBER (1985), a tendência para o Pb formar uma grande variedade de compostos é favorecida 

em condições de pH inferior a 6. Quando o pH do processo é superior a 6, favorece-se a formação 

de cerussite. 

A concentração de Pb em solução é também condicionada por mecanismos de adsorção. 

De facto, o Pb em solução adsorve fortemente em superfícies de oxi-hidróxidos de Fe (THORNBER, 

1985), cujo limite de adsorção se situa na gama de pH 3,0-5,0 (SMITH, et al., 1994 citados por 

VALENTE, 1996; FRAU et al., 2008). THORNBER, (1985), salienta ainda que, a interacção do Pb com 

os precipitados de Fe, em condições de pH relativamente baixo (6-2), poderia conduzir à formação 

de plumbojarosite, Pb(Fe3(OH)6•(SO4)2)2, ou corkite, PbFe3PO4(OH)6SO4, dependendo da 

disponibilidade de fosfato. Neste sentido, THORNBER e WILDMAN (1984) apresentam dados que 

mostram claramente, a diminuição da solubilidade do Pb, à medida que o Fe precipita. 

Embora possível, a ocorrência de óxidos de Pb (platnerite, PbO2) é rara, pois o campo de 

estabilidade exige condições pouco usuais. Também a ocorrência de Pb em solução, como Pb2+, 

apenas é possível em condições de pH inferior à unidade (KRAUSKOPF, 1972; GARRELS & CHRIST, 

1965). 

O Cd nas DAM é solubilizado, essencialmente, a partir de sulfuretos de Zn e, em menor 

extensão, de Pb e de Cu. Apresenta como principal estado de oxidação o Cd2+ e o seu 

comportamento geoquímico é, em alguns casos, muito idêntico ao do Zn (FERGUSSON, 1990). A 

espécie mais importante em solução até ao pH 7-8 é o ião Cd2+. Para valores de pH mais altos, o 

carbonato controla a concentração do Cd em solução, numa gama de condições oxidantes a 

levemente redutoras, já que o carbonato de Cd apresenta baixa solubilidade, sendo mesmo 

menos solúvel do que o carbonato de Zn (FERREIRA, 1979; FERGUSSON, 1990). 

O Cd também pode ser retirado da solução, à medida que o pH sobe, devido à formação, e 

consequente precipitação, de hidróxidos (Cd(OH)2). No entanto, estes hidróxidos de Cd são re-

dissolvidos em condições fortemente alcalinas, sob a forma de Cd(OH)-
3 ou de Cd(OH)-

4 

(FERGUSSON, 1990). As espécies monohidróxidas, Cd(OH)+, também ocorrem em solução, em 
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condições alcalinas, e são provavelmente, segundo FERGUSSON (1990), o produto inicial da 

hidrólise do ião Cd (Cd2+). 

Os óxidos de Cd solubilizam-se em condições ácidas, formando o ião Cd2+, mas tornam-se 

pouco solúveis em condições alcalinas, acumulando-se preferencialmente nas camadas 

superficiais do solo ou sedimentos de linhas de água. Tal como os hidróxidos, podem ser re-

dissolvidos em condições extremamente alcalinas (FERREIRA, 1979; FERGUSSON, 1990). 

O Cd pode formar, além destes, uma grande variedade de outros compostos, uns mais 

solúveis, como o sulfato, o cloreto ou os complexos com cianeto e aminas, outros de baixa 

solubilidade, como o silicato (FERREIRA, 1979; FERGUSSON, 1990). 

Do exposto ressalta que o Cd é um elemento dotado de grande mobilidade, eventualmente 

superior à demonstrada pelo Zn, uma vez que se demarca deste elemento por apresentar 

espécies móveis quer em meio ácido, quer em meio alcalino. 

Os teores mais elevados de As encontram-se nas amostras de Rio de Frades e de 

Regoufe, com valores muito significativamente superiores aos das restantes minas. Seguem-se, 

por ordem decrescente dos teores máximos de As, as minas de Ervedosa, Adoria e Tarouca. 

A alteração oxidativa da arsenopirite constitui, provavelmente, a fonte mais comum de As 

nas DAM. A calcopirite e a galena poderão também contribuir, com quantidades pequenas, já que 

o As normalmente ocorre nesses sulfuretos por substituição. 

A disponibilidade de As nas DAM é controlada quer pela disponibilidade no material de 

origem, quer pelos mecanismos de atenuação. E embora a maioria dos compostos de As sejam 

relativamente solúveis e, consequentemente, lixiviados, o As pode, em alguns casos, ser removido 

da solução e fixado, por exemplo, como escorodite (FeAsO4•H2O) e outros arsenatos (MCKINSTRY, 

1977; PARK & MACDIARMID, 1981; GUILBERT & PARK, 1986). 

A escorodite constitui, provavelmente, o mais comum dos arsenatos (DOVE & RIMSTIDT, 

1985) e caracteriza-se por uma baixa solubilidade sob condições de pH próximas da neutralidade. 

WILSON e HAWKINS (1978) referem que o As, sob a forma de H3AsO4, apresenta uma 

mobilidade elevada, mas apenas em condições muito ácidas, tornando-se praticamente imóvel, 

em condições alcalinas ou fracamente ácidas, devido, principalmente, à co-precipitação com os 

hidróxidos de Fe. Neste contexto, MORENO et al. (1999) apresentam resultados onde se verifica 

claramente uma diminuição de As, na componente dissolvida, à medida que se observa um 

aumento dos valores de pH e, consequentemente, um enriquecimento dos “coatings” em As e Fe. 

Também SMITH et al. (1992) referem que os fenómenos de adsorsão/coprecipitação de 

oxianiões de As, sobre a superfície carregada positivamente dos óxi-hidróxidos férricos, constitui 

um importante mecanismo de remoção do As das soluções ácidas, podendo, efectivamente, 

limitar consideravelmente a sua concentração nas DAM em muitas situações. 

A influência das flutuações sazonais na composição das DAM e nas águas superficiais 

envolventes está também bem patente na generalidade dos resultados obtidos, na medida em que 

se registam variações significativas na grande maioria dos parâmetros analisados. É nos períodos 
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secos que se observam os valores de pH mais baixos e os de condutividade e de concentrações 

de metais mais elevados. A diminuição da capacidade de diluição e o aumento da concentração 

iónica das águas, como consequência da redução dos caudais e da intensificação dos fenómenos 

de evaporação, são os aspectos que melhor permitem explicar estes comportamentos. Durante os 

períodos de aumento de caudal, o efeito de diluição faz diminuir de forma considerável as 

concentrações de metais, assim como dos valores de condutividade, elevando os valores de pH. 

A utilização da Análise em Componentes Principais (ACP), com a finalidade de caracterizar 
as águas das diferentes minas, permitiu retirar as seguintes conclusões: 

• Em relação à mina de Ervedosa, estabelece-se uma separação clara entre as 
DAM de boca de mina e as DAM de escorrência de escombreira, caracterizando-
se as primeiras por um maior grau de contaminação, nomeadamente na estação 
7 e durante os períodos mais secos, com uma carga iónica dominantemente 
composta por SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb e As, revelando a influência primordial 
da oxidação dos sulfuretos e outros minerais da mineralização na sua 
composição; enquanto que as segundas, com composição dominada pela 
associação HCO3, Ca, K, Cl, Na e Mg, traduzem a influência fundamental da 
hidrólise dos silicatos depositados em escombreira; 

• Em relação à mina de Adoria, também se desenha uma separação nítida entre as 
DAM de boca de mina e as DAM de escorrência de escombreira mas, ao invés, 
são as segundas que revelam um maior grau de contaminação, tal como as 
águas sob a sua influência directa, com uma carga iónica caracterizada pela 
associação HCO3, Ca, K, Cl, Na, Mg, Zn, Co e também Cu e Pb. A presença 
abundante de couraças de sulfuretos na escombreira concorre para explicar esta 
tipologia mista, que revela a influência quer da hidrólise dos silicatos quer da 
oxidação dos sulfuretos; 

• Em relação à mina de Tarouca, destaca-se o maior grau de contaminação das 
amostras de DAM (de escorrência de escombreira), nomeadamente da amostra 
de Setembro da estação 2, que se caracterizam pela associação HCO3, Ca, K, 
SO4, Mn, Fe, Cu, Cd, Co e As; 

• Em relação à mina de Regoufe, realça-se a elevada contaminação em As, 
revelada sobretudo pelas amostras 7, 8 e 9, como consequência da drenagem 
das escombreiras e da barragem de lamas; 

• Em relação à mina de Rio de Frades, destaca-se o maior grau de contaminação 
das amostras de DAM da estação 6, principalmente na campanha de Setembro, 
que revelam uma assinatura hidroquímica do tipo HCO3, Ca, Mg, K, SO4, Fe, Mn, 
Cd, Ni, Pb e As. 
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Finalmente, com o objectivo de comparar entre si os dados hidrológicos resultantes das seis 
campanhas de amostragem obtidos no conjunto das cinco áreas mineiras estudadas aplicou-se a 
ACP, que incidiu sobre uma matriz de dados composta por 243 indivíduos (amostras) e 17 
variáveis (pH, HCO3, SO4, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, Cd, Co e Ni). 

A tabela 5.27 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para 
cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os quatro 
primeiros eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 84,05 % 
da variância total. Assim, na tabela 5.28 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 
quatro primeiros eixos. 

 
Tabela 5.27- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais das cinco minas em estudo. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 8,76 2,75 1,75 1,03 0,55 0,54 0,42 

Variância explicada (%) 51,51 16,17 10,30 6,08 3,26 3,17 2,49 

Variância explicada acumulada (%) 51,51 67,67 77,97 84,05 87,32 90,49 92,98 

 
Tabela 5.28- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de águas superficiais das cinco minas. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 
0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 

pH -0,4624 0,2681 -0,2012 0,2277 

HCO3 0,9136 0,3335 0,0894 0,0291 

SO4 0,4156 -0,5653 0,3626 -0,0808 

Ca 0,9292 0,2585 0,0096 0,0466 

Mg 0,8815 0,4258 0,0898 0,0240 

Na 0,8761 0,4129 0,0272 -0,0489 

K 0,9114 0,3260 0,0028 -0,0241 

Cl 0,8265 0,3883 0,0543 -0,1098 

Fe 0,4697 -0,6994 -0,3051 0,1200 

Mn 0,5597 -0,7018 -0,1004 0,0391 

Zn 0,8330 -0,3520 -0,2531 0,0117 

Cu 0,6918 -0,3539 -0,1943 -0,2010 

Pb 0,0106 -0,1587 0,1375 -0,9503 

As 0,1118 -0,2876 0,7837 0,1753 

Cd 0,7646 -0,4677 -0,2331 0,1120 

Co 0,7671 -0,0997 0,0267 0,0016 

Ni 0,1338 -0,2539 0,8323 0,0599 

 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 
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Eixo 1 – Ca, HCO3, K, Mg, Na, Zn, Cl, Co, Cd, Cu e (Mn) 

Eixo 2 – Mn, Fe e SO4 

Eixo 3 – Ni e As 

Eixo 4 – Pb 

 

O eixo 1 explica as variáveis Ca, HCO3, K, Mg, Na, Zn, Cl, Co, Cd, Cu e, de forma menos 

nítida Mn. O eixo 2 explica as variáveis Mn, Fe e SO4. O eixo 3 explica as variáveis Ni e As. A 

variável Pb é explicada, isoladamente, pelo eixo 4. 

A figura 5.26 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

planos factoriais definidos pelos dois principais eixos (primeiro plano factorial) e pelos eixos 1 e 3 

(segundo plano factorial). 

 

 
Figura 5.26- Projecções das variáveis no primeiro plano factorial (eixo 1/eixo 2) e no segundo plano factorial 
(eixo 1/eixo 3), relativas às águas superficiais das cinco minas. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 5.28 e a interpretação da figura 5.26 permite 

verificar no primeiro plano factorial a existência muito representativa de uma associação de 

variáveis que indicam o controlo geológico sobre a matriz das águas e se agrupam em dois 

conjuntos distintos. Um conjunto constituído por HCO3, Ca, K, Cl, Na, Mg, Co, Zn, Cu e Cd (eixo 

1); e outro conjunto formado pela associação Mn, Fe e SO4 (eixo 2). Apesar de associados a eixos 

diferentes, o segundo grupo revela grande proximidade com as variáveis Co, Zn, Cu e Cd do 

primeiro grupo. Verifica-se também que as variáveis HCO3, Ca, K, Cl, Na e Mg se encontram mais 

agrupadas entre si, revelando independência do grupo de variáveis Mn, Fe e SO4. Assim, parece 

clara, na composição das águas estudadas, a assinatura geoquímica das mineralizações e dos 

restantes minerais das paragéneses, nomeadamente dos silicatos, embora os seus 

comportamentos geoquímicos próprios determinem agrupamentos diversos. 

As variáveis Ni e As são explicadas no segundo plano factorial, associadas ao eixo 3. Esta 

separação deverá estar relacionada com o facto de os teores destes elementos serem 

relativamente baixos na generalidade dos locais amostrados, com excepção das minas de 

Regoufe e de Rio de frades, onde os teores são muito elevados. Assim, o terceiro eixo factorial 
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parece reflectir a influência destas minas na distribuição das variáveis Ni e As na nuvem de 

pontos. 

A variável Pb não é considerada na análise dos dois primeiros planos factoriais uma vez 

que o seu coeficiente de correlação é inferior a 0,5, sendo apenas explicada pelo eixo 4, no 

terceiro plano factorial (eixo 1/eixo 4). De forma semelhante ao interpretado com as variáveis Ni e 

As, o quarto eixo deve reflectir a influência da mina de Adoria, nomeadamente das amostras de 

Setembro das estações 11 e 12, onde os teores de Pb são significativamente superiores aos 

verificados nos restantes locais. 

A figura 5.27 apresenta a projecção dos indivíduos (amostras) no primeiro e no segundo 

planos factoriais, verificando-se a separação nítida, no primeiro plano, em quatro “populações” 

diferenciadas e, no segundo plano, em três “populações”. 

Considerando as variáveis com representatividade no primeiro plano factorial, verifica-se 

que: 

• A “população” A reúne as águas menos mineralizadas, no universo das amostras 

das cinco minas, sendo formada essencialmente pelas amostras pertencentes ao 

fundo hidrogeoquímico dos diversos locais, pela generalidade das amostras de 

Tarouca e de Adoria e por grande parte das amostras de Regoufe e de Rio de 

Frades; 

• A “população” B, que transita de uma forma progressiva da anterior, é constituída 

essencialmente pelas amostras dos períodos mais secos das DAM de Regoufe e 

de Rio de Frades e pelas amostras dos períodos húmidos das DAM de Ervedosa. 

Estas amostras revelam-se, assim, mais contaminadas que as da “população” A, 

nomeadamente em SO4, Mn, Fe, Cd, Co, Cu, Zn HCO3, Ca, Na, Mg, Cl e K, uma 

vez que se situam na zona de influência destas variáveis; 

• A “população” C é formada pelas amostras de DAM da estação 8 (escorrência de 

escombreira) e pelas amostras da estação 9 (receptora das DAM da 

escombreira), da mina de Ervedosa. Esta “população” situam-se na zona de 

influência da associação HCO3, Ca, Na, Cl, K e Mg, reflectindo a importância da 

hidrólise dos minerais silicatados das gangas para a composição das DAM 

geradas em escombreiras; 

• A “população” D corresponde às amostras mais contaminadas em SO4, Mn, Fe, 

Cd, Co, Cu, Zn, ou seja as amostras de DAM da estação 7 (boca de mina) da 

mina de Ervedosa, reflectindo a importância da oxidação dos sulfuretos para a 

composição destas águas. A amostra de Setembro destaca-se mesmo como a 

mais fortemente contaminada de todo o conjunto das cinco minas estudadas. 
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Figura 5.27- Projecção das amostras no primeiro e no segundo planos factoriais, relativas às águas 
superficiais das cinco minas. 

 

No segundo plano factorial observa-se que: 

• A “população” E, associada ao primeiro eixo factorial, resulta da aproximação das 

“populações” C, D e, em parte, B, do primeiro plano factorial. Ou seja, esta 

“população” é formada pelas amostras mais contaminadas em SO4, Mn, Fe, Cd, 

Co, Cu, Zn, HCO3, Ca, Na, Mg, Cl e K e que são a generalidade das amostras de 

DAM da mina de Ervedosa; 
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• A “população” F, associada ao terceiro eixo factorial, é formada pelas amostras 

da estação 6 (DAM) da mina de Rio de Frades e pelas amostras das estações 6 

(DAM) e 8 (jusante) da mina de Regoufe. Estas amostras, que se situam na zona 

de influência da associação Ni – As, revelam-se, assim, como as mais 

contaminadas nestes elementos no conjunto das cinco minas estudadas. 

 

 

A contaminação dos sistemas fluviais envolventes das cinco áreas mineiras estudadas, 

constitui a manifestação mais expressiva do potencial de geração de impacto ambiental associado 

às DAM. A natureza da contaminação e a sua amplitude notam-se nas características físico-

químicas dessas águas, nomeadamente no pH e conteúdo metálico. A caracterização das DAM, 

geradas quer no interior das galerias, quer nas escombreiras depositadas à superfície, assim 

como das linhas de água receptoras, permitiu também a detecção da influência sazonal na 

concentração das DAM e consequentemente no seu poder de dispersão de contaminantes. 

No entanto, o impacto na qualidade das águas superficiais estudadas faz-se sentir 

sobretudo na envolvente mais próxima das fontes de contaminação. Para esta situação deverão 

contribuir vários processos, nomeadamente: a) diluição por parte de outras águas, subterrâneas e 

superficiais, menos mineralizadas, que afluem às linhas de água; b) precipitação e co-precipitação 

dos catiões metálicos, em forma de hidróxidos e sulfatos, à medida que decresce o pH; c) 

adsorção dos catiões metálicos, por parte dos sedimentos, orgânicos e inorgânicos, e plantas 

aquáticas. 
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Capítulo 6 
 

 

GEOQUÍMICA DOS SOLOS 
 

 

 

 

 

 

6.1- APRESENTAÇÃO 
 

No presente capítulo aborda-se o tema da geoquímica dos materiais depositados em 

escombreiras e dos solos das áreas estudadas, no que respeita às concentrações dos elementos 

químicos típicos das paragéneses minerais e de mais elevado potencial tóxico, atendendo às 

principais propriedades físico-químicas intrínsecas a estes materiais. Pretende-se, assim, cumprir 

os objectivos de, por um lado, caracterizar física e quimicamente os materiais constituintes das 

escombreiras e os solos dominantes e, por outro, avaliar e caracterizar a dispersão dos elementos 

vestigiais nos solos envolventes das áreas mineiras estudadas. 

A problemática da incidência ambiental das escombreiras deve-se, por um lado, à facilidade 

com que podem ser erodidas e lixiviadas e, por outro, aos mecanismos de dispersão dos seus 

materiais que, desta forma, podem depositar-se na envolvente mais ou menos próxima, afectando 

os sistemas ambientais em geral, e os solos em particular. Os impactos no solo, resultantes de 

operações mineiras, reflectem-se essencialmente na sua contaminação e na perda da qualidade 

de solo arável. A acidificação do solo e a sua contaminação por metais pesados, como resultado 

da circulação de águas ácidas ou da deposição de poeiras contendo sulfuretos, são os aspectos 

mais preocupantes e aqueles que mais se podem agravar com o abandono da exploração 

mineira. 

A contaminação dos solos, por sua vez, levanta, entre outras, as questões da 

biodisponibilidade dos elementos poluentes para serem absorvidos pelas plantas e a sua 

incorporação nas cadeias tróficas. 

Ao longo do presente texto, os solos envolventes das escombreiras são designados por 

“solos naturais” e os materiais depositados em escombreiras por “solos mineiros”, atendendo a 

que a amostragem destes tipos de materiais foi contextualizada na sua função de substrato das 

plantas estudadas. 
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6.2- CONSTITUINTES E PROPRIEDADES DO SOLO QUE CONDICIONAM O 

COMPORTAMENTO GEOQUÍMICO DOS ELEMENTOS 
 

Os constituintes e as propriedades físico-químicas mais importantes que afectam o 

comportamento e disponibilidade de metais no solo são aqueles que condicionam, de alguma 

forma, a adsorção dos metais da fase líquida pela fase sólida. Estes constituintes e propriedades 

controlam, assim, as concentrações de iões metálicos e complexos na solução do solo, exercendo 

uma grande influência sobre a sua absorção pelas raízes das plantas. São eles: 1) pH; 2) matéria 

orgânica; 3) constituintes minerais; 4) organismos; 5) troca catiónica; 6) condições de oxidação-

redução; e 7) adsorção específica (MOTT, 1988a; MOTT, 1988b; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; 

TAN, 1993; MCBRIDE, 1994; JIMÉNEZ BALLESTA & GUTIÉRREZ MAROTO, 1995; ALLOWAY, 1995a; 

YARON et al., 1996; ADRIANO, 2001). 

 

 
6.2.1- pH 
 

A medida de pH é considerada um elemento de avaliação fundamental na caracterização 

de solos devido à influência sobre a disponibilidade de nutrientes e a actividade microbiana. Ao 

influenciar o estado de determinados nutrientes, o pH interfere com o grau de assimilação destes 

pelas plantas e com a produtividade do solo. Neste sentido, o grau de acidez pode condicionar a 

toxicidade de determinadas substâncias, ao facilitar a sua assimilação. O Al e o Mn, por exemplo, 

tornam-se facilmente assimiláveis em solos muito ácidos (MOPT, 1992; ROBERT, 1996). 

A influência do pH sobre a disponibilidade dos nutrientes para as plantas é exercida através 

do seu efeito sobre a solubilidade desses nutrientes. Assim, a maioria dos nutrientes apresenta-se 

com disponibilidade máxima para as plantas em solos ligeiramente ácidos (entre 6 e 7), o que 

torna aconselhável que o controlo do pH nos solos seja para situá-lo em valores neutros ou 

ligeiramente ácidos (MOPT, 1992; ARRANZ GONZÁLEZ, 2004). 

As classificações do solo segundo os valores de pH são diversas, mas muito similares. Em 

Portugal utiliza-se geralmente a chamada escala de Pratolongo (tabela 6.1). Amplamente usada, a 

nível mundial, é a escala adoptada no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 

(tabela 6.2). 

 
Tabela 6.1- Escala de Pratolongo para designação do solo em referência ao seu pH (COSTA, 1995). 
 

pH do solo Designação 

<4,5 Hiperácido 

4,6 – 5,5 Ácido 

5,6 – 6,5 Subácido 

6,6 – 7,5 Neutro 

7,6 – 8,5 Subalcalino 

8,6 – 9,5 Alcalino 

<9,6 Hiperalcalino 
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Tabela 6.2- Escala adoptada no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para designação do solo 
em referência ao seu pH (SOIL SURVEY DIVISION STAFF, 1993). 
 

pH do solo Designação 

<3,5 Ultra ácido 

3,5 – 4,4 Extremamente ácido 

4,5 – 5,0 Muito fortemente ácido 

5,1 – 5,5 Fortemente ácido 

5,6 – 6,0 Moderadamente ácido 

6,1 – 6,5 Ligeiramente ácido 

6,6 – 7,3 Neutro 

7,4 – 7,8 Ligeiramente alcalino 

7,9 – 8,4 Moderadamente alcalino 

8,5 – 9,0 Fortemente alcalino 

>9,0 Muito fortemente alcalino 

 

De acordo com LYLE JR. (1980), a acidez tem sido a base de todos os sistemas de 

classificação e avaliação de solos mineiros desde 1948, juntamente com características como a 

pedregosidade, a cor e a textura. Existem diversos exemplos da utilização dos dados de pH como 

principal discriminante na qualificação das aptidões de terrenos alterados pela actividade mineira 

(SMITH et al., 1964; COPPIN & BRADSHAW, 1982; ITGE, 1989). SMITH et al. (1974) propõem a 

medida do pH dominante nos 25 cm superficiais como critério para subdividir as famílias de solos 

gerados pela actividade mineira (tabela 6.3). 

 
Tabela 6.3- Escala proposta por SMITH et al. (1974) para designação dos solos mineiros em referência ao seu 
pH. 
 

pH do solo Designação 

<4 Extremamente ácido 

4 – 5,5 Ácido 

5,5 – 8 Neutro 

 

No entanto, é sempre difícil aplicar extensivamente esta classificação, ou qualquer outra, a 

uma superfície ampla, uma vez que, como assinalam DANIELS e ZIPPER (1997), em referência a 

solos gerados por minas de carvão, o pH pode variar rapidamente quando os fragmentos 

rochosos se alteram e oxidam. Segundo estes autores, em poucos meses, pode passar-se de um 

pH 8 a 3 no mesmo ponto, ou o seu valor pode variar muito em decímetros de distância 

percorridos sobre o terreno. 

Apesar do exposto, o pH é um dos factores mais estudados quando se procede à 

caracterização dos solos naturais e dos materiais depositados em escombreiras (solos mineiros), 

quer numa perspectiva de interpretação do comportamento geoquímico dos elementos presentes, 

quer na avaliação da sua aptidão para um uso futuro no contexto da recuperação ambiental. 

Nos solos ditos naturais, o pH é fortemente controlado pela mineralogia, o clima e o grau de 

evolução do solo. Porém, com as actividades mineiras, que pressupõem fortes perturbações sobre 
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a superfície do terreno, expõem-se grandes quantidades de rochas e minerais frescos a condições 

de meteorização aceleradas. Mediante este processo, os diversos minerais decompõem-se física 

e quimicamente, originando produtos de alteração que rapidamente interagem com a água de 

percolação condicionando o quimismo das drenagens geradas no próprio local (ver capítulo 5). 

 

 

6.2.2- MATÉRIA ORGÂNICA 
 

A matéria orgânica é considerada um dos indicadores mais úteis para a avaliação da 

qualidade do solo (LARSON & PIERCE, 1994) e um dos factores mais importantes no 

desenvolvimento da estrutura do solo (SMITH et al., 1987). 

A maior quantidade da matéria orgânica na maioria dos solos resulta do decaimento 

biológico de resíduos. Os produtos finais desta degradação são substâncias húmicas, ácidos 

orgânicos de altos e baixos pesos moleculares, hidratos de carbono, proteínas, peptídeos, 

aminoácidos, lípidos, ceras, hidrocarbonetos aromáticos e fragmentos de lenhina (KABATA-PENDIAS 

& PENDIAS, 2001). No entanto, a composição e as propriedades da matéria orgânica dependem 

acima de tudo das condições climatéricas. 

A matéria orgânica é um componente essencial porque estabiliza e une as partículas do 

solo em agregados, melhora a capacidade do solo para armazenar e permitir o fluxo de água e ar 

e diminui a possibilidade de compactação. O conteúdo em matéria orgânica é, tal como a 

capacidade de troca iónica, uma propriedade com grande influência na produtividade de um solo, 

ao constituir uma importante fonte de nutrientes. A formação de complexos coloidais argilo-

húmicos favorece a adsorção de elementos nutritivos minerais e aumenta a capacidade de 

retenção de água no solo. Além disso, contribui para um meio de cultura para os microrganismos 

edáficos, cuja actividade é fundamental no processo de reciclagem dos elementos minerais 

(MOPT, 1992; COSTA, 1995). 

As interacções entre substâncias húmicas e metais, que levam à formação de complexos 

solúveis ou insolúveis em água, têm sido descritas como: trocas iónicas, sorção superficial, 

quelatação, coagulação e peptização (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). Assim, a matéria 

orgânica desempenha um papel muito importante no transporte (e subsequente lixiviação) e na 

acumulação de iões metálicos, presentes nos solos e águas, com quelatos de várias estabilidades 

e na utilização destes pelas raízes das plantas. 

Ainda que as plantas possam desenvolver-se em solos sem matéria orgânica, reconhece-se 

que a sua presença facilita muito os processos de restauração de terrenos mineiros (BRADSHAW, 

1989). BENDFELDT (1999) utiliza, expressamente, o conteúdo em matéria orgânica, juntamente 

com o azoto mineralizável e a estabilidade estrutural como variáveis chave para determinar a 

qualidade de solos mineiros, salientando que, em solos mineiros jovens, a capacidade de troca 

catiónica é fortemente influenciada pelo conteúdo em matéria orgânica. 
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Como termos de referência, apresentam-se na tabela 6.4 as designações referidas por 

COSTA (1995) para indicar o nível de matéria orgânica de horizontes do solo. 

 
Tabela 6.4- Designações indicativas do nível de matéria orgânica de horizontes do solo (COSTA, 1995). 
 

Percentagem de matéria orgânica 

Em horizontes de textura grosseira Em horizontes de textura média e fina 
Designação indicativa do nível de 

matéria orgânica 

20 – 10 30 – 15 Muito alto 

10 – 5 15 – 7 Alto 

5 – 3 7 – 5 Medianamente alto 

3 – 2 5 – 2 Médio 

2 – 0,5 2 – 1 Baixo 

<0,5 <1 Muito baixo 

 

 

6.2.3- CONSTITUINTES MINERAIS 
 

Os minerais constituintes dos solos são provenientes de rochas mãe que ficaram expostas 

por vários períodos de tempo à meteorização e processos pedogénicos. O sistema mineral do 

solo, que não está necessariamente em equilíbrio com a solução do solo, é afectado de um modo 

complexo por processos de degradação e neoformação de minerais, assim como por reacções 

minerais com compostos orgânicos. 

As propriedades de adsorção da parte mineral do solo estão associadas principalmente 

com as fracções mais finas deste. Estas fracções são uma mistura de vários minerais argilosos e 

outros aluminossilicatos, com pequenas quantidades de quartzo, feldspatos e vários óxidos e 

hidróxidos. Em certos solos estão presentes carbonatos e fosfatos e, em outros, podem ocorrer 

sulfuretos e sulfatos. 

 

 

6.2.3.1- MINERAIS DE ARGILA 

 

De todas as fracções granulométricas do solo, a argila é a mais activa. Os minerais que 

constituem esta fracção são dominantemente minerais silicatados secundários, nomeadamente os 

denominados genericamente por minerais de argila ou argilosos, e têm efeitos marcados sobre as 

propriedades físicas e químicas dos solos (JIMÉNEZ BALLESTA & GUTIÉRREZ MAROTO, 1995). 

Os minerais de argila são essencialmente silicatos de alumínio hidratados, com magnésio 

ou ferro substituindo parcialmente o alumínio em alguns minerais. Pertencem todos aos 

filossilicatos (COSTA, 1995). Segundo este autor, os minerais de argila mais frequentes nos solos 

são principalmente minerais dos grupos da caulinite, da montmorilonite e das ilites, podendo 

encontrar-se também, em razoável proporção em certos solos, minerais dos grupos das clorites, 

vermiculites e minerais de camadas mistas. 

 - 269 -



Capítulo 6 – GEOQUÍMICA DOS SOLOS 

Os minerais de argila desempenham funções de grande alcance e interesse nos solos, 

devido às propriedades que manifestam. O seu contributo deve-se, fundamentalmente, ao 

pequeno tamanho das partículas, à elevada superfície específica e às propriedades de troca 

catiónica, justificadas pela estrutura cristalina que apresentam (TAN, 1993; JIMÉNEZ BALLESTA & 

GUTIÉRREZ MAROTO, 1995; COSTA, 1995; ROBERT, 1996). 

Os minerais de argila contêm quantidades desprezíveis de elementos vestigiais como 

componentes estruturais, mas devido às suas capacidades de adsorção, estes constituintes têm 

um papel muito importante. São colóides electronegativos, pelo que uma das suas propriedades 

mais importantes é a da adsorção e troca de catiões, uma vez que é esta propriedade que em 

grande parte determina a capacidade de armazenamento de iões, quer nutritivos quer tóxicos para 

as plantas, pelos solos (TAN, 1993; COSTA, 1995). 

A capacidade de adsorção das argilas varia conforme as suas capacidades de superfície e 

segue geralmente a seguinte sequência (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001): Montmorilonite, 

Vermiculite > Ilite, Clorite > Caulinite > Haloisite. 

Argilas contendo catiões de metais de transição trocáveis (principalmente Cu, Fe e Co) são 

conhecidas como activadoras nas transformações, decomposição e polimerização de espécies 

orgânicas adsorvidas (MOTT, 1988b). 

Os mecanismos de coprecipitação e mobilização de certos catiões vestigiais como a 

alumina ou geles de sílica podem ter um papel significativo no contexto particular do solo. Iões 

metálicos (principalmente Cu2+) podem substituir o alumínio nas estruturas minerais, enquanto que 

ácido silicioso solúvel promove a adsorção de Co, Ni e Zn pelas argilas (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). 

Em contrapartida, a sua influência na retenção de aniões é muito reduzida. São 

susceptíveis de dispersão e floculação e têm poder tamponizante. Têm um forte poder de 

retenção de água e formam ligações mais ou menos íntimas com substâncias orgânicas (COSTA, 

1995). 

 

 

6.2.3.2- ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS 

 

Nos solos ocorrem vários óxidos e hidróxidos, como os de Ti e Al. Porém, em relação ao 

comportamento geoquímicos dos elementos vestigiais, os mais importantes são os de Fe e Mn. 

Todos os hidróxidos podem adsorver diferentes elementos vestigiais e em muitos solos o papel 

destes pode ser mais importante que o dos óxidos de Fe, na retenção de certos elementos 

vestigiais (ROBERT, 1996; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Os óxidos e hidróxidos de Fe e Mn são constituintes relativamente comuns e, tendo uma 

forte pigmentação (principalmente os óxidos de Fe), determinam a cor de muitos solos. Podem 

estar presentes sob várias formas minerais, cristalinas, microcristalinas e amorfas (KABATA-
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PENDIAS & PENDIAS, 2001). Estes óxidos estão expostos a reacções de redução e quelatação e de 

oxidação-precipitação, em que os processos microbiológicos têm um papel importante. 

Os óxidos de Fe e Mn ocorrem nos solos como cobertura das partículas, como enchimento 

de fracturas e veios e como concentrações ou nódulos, tendo uma grande capacidade de 

adsorção, particularmente de elementos vestigiais, podendo ficar acumuladas grandes 

quantidades nos nódulos de Fe e em zonas mais ricas em Mn. Os mecanismos de adsorção 

envolvem a substituição isomórfica de catiões divalentes ou trivalentes de Fe e Mn, reacções de 

troca catiónica e de efeitos de oxidação na superfície de precipitados óxidos. Cargas variáveis na 

superfície (principalmente de óxidos de Fe) também promovem a adsorção de aniões. A grande 

capacidade de adsorção dos óxidos de Fe para fosfatos, molibdatos e selenitos é frequentemente 

observada e está altamente dependente do pH. Os valores máximos de adsorção para vários iões 

nos óxidos de Fe situam-se para valores de pH entre 4 e 5 (MCBRIDE, 1994; KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). 

 

 
6.2.3.3- CARBONATOS 

 
Os carbonatos presentes no solo estão frequentemente em variedades metaestáveis e 

polimórficas e por isso sensíveis às condições de drenagem, sendo constituintes comuns de solos 

onde o potencial de evapotranspiração é superior à pluviosidade. Por outro lado, em solos com 

uma grande quantidade de águas percolantes, os carbonatos são facilmente dissolvidos e 

rapidamente lixiviados. Todavia, o Ca é o catião predominante nas soluções de quase todos os 

solos (AMUNDSON, 2005). 

A calcite é o carbonato mais difundido e, de entre os carbonatos de cálcio presentes no 

solo, é uma forma relativamente móvel. Está frequentemente muito dispersa e tem não só 

influência principal no pH dos solos, mas também no comportamento dos iões vestigiais (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Os elementos vestigiais podem coprecipitar com carbonatos, sendo incorporados na sua 

estrutura, ou podem ser sorvidos por óxidos (principalmente de Fe e Mn) que precipitam sobre os 

carbonatos ou outras partículas do solo. Os iões metálicos também podem influenciar processos 

de precipitação de carbonatos. A maior afinidade das reacções com carbonatos foi observada 

para o Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, V e Zn. Todavia, uma grande gama de elementos sob 

vários ambientes geoquímicos pode substituir o Ca em diferentes proporções, em calcites 

nodulares (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

 

 
6.2.3.4- FOSFATOS 

 
Raramente ocorrem formas cristalinas de fosfatos nos solos. No entanto, muitas variedades 

de fosfatos metaestáveis e metamórficos têm importância nos processos pedogénicos. Existem 

alguns dados sobre a ocorrência de fosfatos de Ca (apatites e hidroapatites) ou outros fosfatos 
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nos solos. JENNE (1977 citado por KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) sugere que existe uma 

mistura íntima de fosfatos de Ca, Fe e Al no solo. 

Vários fosfatos minerais contêm uma grande quantidade de elementos vestigiais, em que o 

F e por vezes o Cd estão altamente concentrados. Também muitos elementos vestigiais (Ba, Bi, 

Cu, Li, Mn, Pb, Re, Sr, Th, U e Zn) podem estar incorporados com Fe3+ e Al3+, nos fosfatos 

hidratados. 

 

 

6.2.3.5- SULFURETOS, SULFATOS E CLORETOS 

 

Os sulfuretos, sulfatos e cloretos são componentes negligenciáveis nos solos que se 

desenvolvem em climas húmidos, enquanto que nas zonas de climas áridos podem controlar 

dominantemente o comportamento de elementos vestigiais. Os iões metálicos (principalmente 

Fe2+, Mn2+, Hg2+ e Cu2+) podem formar sulfuretos relativamente estáveis em potenciais redutores 

neutros ou ácidos, em solos inundados. Vários outros metais pesados (Cd, Co, Ni, Sn, Ti e Zn) 

podem também ser facilmente coprecipitados com sulfuretos de Fe (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 

2001). 

A precipitação de iões metálicos como sulfuretos é um mecanismo importante para regular 

a concentração de soluções com S2- e catiões metálicos. Os sulfuretos de metais pesados podem 

ser transformados em muitos sulfatos solúveis por oxidação quando os solos inundados são 

drenados e arejados (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

A pirite é o mineral mais comum dos sulfuretos de Fe nos solos e em outros ambientes 

geoquímicos. Outros metais pesados que formam sulfuretos podem também estar, como está o 

Fe, bastante relacionados com o ciclo microbiológico do S nos solos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 

2001). 

Os sulfatos de metais, principalmente de Fe (jarosite), mas também de Al (alunites) e Ca 

(gesso, anidrite), estão com frequência presentes sob condições oxidantes do solo, sendo 

bastante solúveis e estando fortemente envolvidos nos processos de equilíbrio do solo. Os 

cloretos, sendo dos sais mais solúveis, ocorrem apenas em solos de zonas de climas áridos ou 

semiáridos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

 

 

6.2.4- ORGANISMOS 
 

Os organismos vivos, que compõem a fauna e flora dos solos, estão presentes em várias 

escalas (macro, meso e microbiológica), onde ocorrem abundantemente. 

A abundância de microrganismos da cobertura varia com o tipo de solo e com as condições 

climatéricas e pode atingir mais de 20 % da componente biológica. A biomassa bacteriana varia 
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significativamente durante as estações, podendo aumentar na ordem de 3 vezes da Primavera 

para o Outono (HARRIS, 1988a; HARRIS, 1988b; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Os fenómenos básicos da actividade microbiológica no processo cíclico dos solos são 

(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001): Transporte de elementos para o interior ou o exterior das 

células; Alteração da carga eléctrica dos elementos; Remoção de elementos por ácidos orgânicos 

e outros compostos produzidos por microrganismos; Acumulação microbiológica ou mobilização 

de elementos; Desintoxicação microbiológica de solos contaminados (HARRIS, 1988a; HARRIS, 

1988b). 

A função microbiológica mais importante no solo é, contudo, a degradação de resíduos 

plantas e animais. Assim, parece evidente que a quantidade de elementos vestigiais necessária 

ou prejudicial para o crescimento de microrganismos influencia, também, a actividade biológica 

dos solos. A supressão e/ou estimulação da biossíntese de microrganismos pelos metais pesados 

depende, acima de tudo, da natureza dos organismos, da espécie de metal e do pH dos solos 

(HARRIS, 1988a). 

As relações físico-químicas entre bactérias e superfícies de minerais leva a diversos efeitos 

de dissolução e precipitação secundária de iões metálicos, incluindo mudanças nas suas 

valências e/ou conversão em compostos organometálicos. A oxidação biológica e redução de Fe e 

Mn, por exemplo, é um dos factores mais importantes que rege a solubilidade destes e de outros 

elementos. Muitas espécies de microrganismos estão implicadas na transformação de compostos 

de elementos vestigiais, incluindo mesmo a neoformação de certos minerais de Fe e Mn (KELLEY & 

TUOVINEN, 1988; EHRLICH, 1998; BERTHELIN, 1998; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). As bactérias 

mais comuns envolvidas na oxidação de Fe (Thiobacillium) e na oxidação de Mn (Metallogenium) 

estão adaptadas a altas concentrações de vários metais (Zn, Ni, Cu, Co), pelo que estão também 

envolvidas no ciclo de vários metais vestigiais nos solos. 

As ocorrências meso e macrobiológicas em solos estão também envolvidas nos ciclos 

biogeoquímicos dos elementos vestigiais. Algumas espécies da fauna do solo, especialmente 

vermes (Annelidae, Lumbricidae), ingerem materiais de plantas decompostas e componentes 

minerais do solo (NEWMAN, 1988; WILD, 1993; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; EMMERLING & 

PAULSCH, 2001; VAN STRAALEN et al., 2001; ARNOLD et al., 2003; NAHMANI et al., 2007). Estes 

organismos são conhecidos por serem capazes de acumular certos elementos vestigiais nos seus 

tecidos. 

 

 

6.2.5- TROCA CATIÓNICA 
 

A troca de catiões no solo é geralmente entendida como a reacção de troca entre 

quantidades equivalentes de catiões adsorvidos nas partículas coloidais do solo e catiões em 

solução na água do solo (MCBRIDE, 1994; COSTA, 1995). Também podem ocorrer fenómenos de 

troca entre os primeiros e catiões de raízes das plantas ou catiões de outras partículas, 
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fenómenos estes que se designam por “troca por contacto”. Portanto, os catiões de troca 

participam em reacções deste tipo, sem necessidade de alteração ou decomposição da fracção 

sólida do solo a que estão adsorvidos. 

É de salientar o facto de os mesmos elementos existirem também no solo sob a forma não-

permutável (ou não-trocável), passando para a forma permutável (ou trocável) apenas como 

resultado de processos de alteração mais ou menos acentuada da fracção sólida de que fazem 

parte. Segundo COSTA (1995), a distinção entre formas permutáveis e formas não-permutáveis é 

algo arbitrária, havendo, porém, fortes evidências de diferenças significativas entre umas e outras, 

quer sob o ponto de vista químico, quer no que se refere à nutrição vegetal. Necessariamente, 

tem de se admitir, entre umas e outras, a existência de formas intermédias, designadas por 

dificilmente permutáveis. 

Embora os catiões de troca quantitativamente mais importantes no solo sejam Ca, Mg, K, 

Na, Al e H (COSTA, 1995), alguns metais pesados também podem existir como catiões na solução 

do solo (JIMÉNEZ BALLESTA & GUTIÉRREZ MAROTO, 1995). A sua absorção pelas plantas depende da 

densidade de carga negativa da superfície coloidal. Estes autores salientam que a característica 

fundamental dos processos de troca catiónica é que são: reversíveis, de difusão controlada, 

estequiométricos e, em alguns casos, selectivos. 

 

 

6.2.6- OXIDAÇÃO-REDUÇÃO 
 

Os equilíbrios de redução-oxidação (redox) do solo estão controlados pela actividade de 

electrões livres na água (definidos por Eh). A valores altos de Eh associam-se fenómenos 

oxidantes, enquanto que valores baixos favorecem os redutores. 

A variação das condições redox, a que os solos estão normalmente submetidos, pode 

afectar os comportamentos geoquímicos de elementos como C, N, O, S, Fe, Ag, As, Cr, Hg e Pb 

(JIMÉNEZ BALLESTA & GUTIÉRREZ MAROTO, 1995). Por exemplo, a respiração de microrganismos, 

mesofauna e raízes de plantas, ao consumir grandes quantidades de oxigénio, e ao torná-lo 

deficitário, pode facultar o predomínio dos organismos anaeróbios e a redução dos elementos 

susceptíveis; é o caso do Mn, Hg, Fe, Cu e Mo. 

Alguns metais pesados também podem ser afectados indirectamente pelas condições 

redutoras. Por exemplo, quando os sulfatos se reduzem a sulfitos produzem a precipitação de 

diversos metais (FeS2, HgS, CdS, CuS, MnS e ZnS). 

 

 
6.2.7- ADSORÇÃO ESPECÍFICA 

 
A adsorção é o principal mecanismo de associação dos metais pesados e de transição às 

fases reactivas do solo (MCBRIDE, 1994). É um fenómeno complexo e, segundo ROY (1993), as 

forças físico-químicas responsáveis pelo processo de adsorção podem enquadrar-se em 
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categorias distintas: forças de Van der Waals, forças electrostáticas, pontes de hidrogénio, troca 

de ligando, quimissorção, energia de orientação dipolo-dipolo, e efeito hidrofóbico. 

De acordo com SPOSITO (1989), a adsorção representa, na perspectiva da teoria molecular, 

a acumulação de matéria na interface entre duas fases (geralmente uma líquida e outra sólida). 

Distingue-se, assim, do processo de precipitação, porque não contempla o desenvolvimento de 

uma estrutura tridimensional, inclusive se esta se processa numa superfície (precipitado de 

superfície). 

Numerosos estudos sobre a adsorção de metais pesados e metalóides em solos, minerais 

ou adsorventes orgânicos em suspensão, têm confirmado que, de todos os parâmetros edáficos 

que usualmente se determinam num solo (matéria orgânica, carbonatos, pH, condutividade, etc.), 

o pH é o factor principal no controlo dos processos de adsorção (SHUMAN, 1977; MSAKY & CALVET, 

1990; BOWELL, 1994; LIN & PULS, 2000). 

 

Além dos processos de adsorção – desorção, há outras propriedades do solo que 

condicionam os comportamentos geoquímicos dos elementos, de entre as quais se destacam a 

capacidade amortizadora ácido – base, a precipitação – dissolução e a complexação (JIMÉNEZ 

BALLESTA & GUTIÉRREZ MAROTO, 1995; CALA RIVERO, 1995b). Assim, o solo é formado por um 

conjunto dinâmico e complexo de constituintes orgânicos e inorgânicos, com contínuas 

interacções físicas, químicas e biológicas, pelo que a mobilidade e biodisponibilidade dos 

elementos químicos nos solos está dependente de um vasto conjunto de propriedades, quer do 

meio onde se encontram (solo), quer intrínsecas aos elementos. 

 

 

6.3- METAIS PESADOS NO SOLO 
 

Sob a designação química de metais pesados incluem-se uma série de elementos químicos 

que, na sua forma elementar, apresentam como característica comum ter uma densidade igual ou 

superior a 5 ou 6 g/cm3 ou possuir um número atómico superior a 20. Como semimetais, ou 

metalóides, consideram-se aqueles elementos com propriedades intermediárias entre as dos 

metais e as dos não-metais, de que são típicos, entre outros, o As e o Sb. 

No entanto, diversos autores têm criticado o uso do termo “metal pesado”, argumentando 

que o peso de um metal só por si não implica propriedades físico-químicas homogéneas, nem 

proporciona informação alguma acerca das suas funções biológicas ou do seu comportamento 

ambiental (WOOLHOUSE, 1983). De facto, existem metais pesados que são essenciais à vida das 

plantas (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni) e animais (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni, Cr, Co), uma vez que actuam 

como catalizadores nos sistemas enzimáticos celulares. Estes elementos designam-se por 

“oligoelementos” ou “micronutrientes” e devem ocorrer dentro de determinados intervalos de 

concentração para não perturbarem os sistemas biológicos. Há ainda elementos benéficos para o 
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crescimento e desenvolvimento de certas espécies vegetais em determinadas circunstâncias (Cr, 

V, Ti, Co, Se, etc). Por outro lado, existem metais pesados que não se consideram essenciais à 

vida, entre os quais se contam o Cd, o Hg, o Pb, o Bi e o U, que são biocumulativos e admitidos 

como “potencialmente tóxicos”, pois não possuem função biológica determinada e apresentam a 

capacidade de substituir metais essenciais, com características químicas e configuração 

electrónica idênticas, podendo originar efeitos graves no funcionamento metabólico dos 

organismos. 

Assim, muito autores preferem utilizar o termo “elemento vestigial” para designar 

genericamente aqueles elementos que podem causar efeitos biológicos em concentrações baixas 

(PHIPPS, 1981; HAGEMEYER & BRECKLE, 1996; BARGAGLI, 1998). No entanto, como referem TILLER 

(1989) e POSCHENRIEDER e BARCELÓ (2004), o termo “metal pesado” pode ser útil como uma 

denominação globalizadora que contempla todos os elementos metálicos que sejam relevantes 

como contaminantes potencialmente tóxicos para o ambiente. 

Portanto, e embora amplamente utilizado, o termo “metal pesado” não possui uma definição 

única, variando o seu conceito de acordo com o ramo da ciência que o aborda. Do ponto de vista 

da toxicologia, por exemplo, a ênfase é dada aos elementos químicos tóxicos para os animais 

(zootoxicidade); no domínio da agronomia o destaque é dado, principalmente, aos elementos 

químicos tóxicos para as culturas vegetais (fitotoxicidade), cuja contaminação do solo possa 

diminuir a produtividade agrícola; já no contexto da saúde pública, os metais pesados são 

considerados aqueles elementos que apresentam efeitos adversos para a saúde humana. 

Os metais pesados estão presentes em todos os solos naturais, como resultado da 

alteração dos materiais rochosos originários. Por conseguinte, o conteúdo de metais pesados nos 

solos está directamente relacionado com a composição da rocha mãe (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 

1995c). Consequentemente, estes elementos podem ocorrer coprecipitados em minerais 

secundários do solo e complexados com matéria orgânica. Assim, a presença em maior ou menor 

concentração destes elementos no meio edáfico dependerá, em primeira análise, do grau de 

alteração das referidas fases sólidas do solo. 

Na tabela 6.5 apresentam-se conjuntos de valores de teores reportados como de fundo 

geoquímico mundial para os diversos elementos químicos em solos superficiais, segundo 

diferentes autores (REIMANN & CARITAT, 1998; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001). 

Na tabela 6.6 apresentam-se teores de contaminação dos solos superficiais em antigas áreas 

mineiras, relativos aos elementos químicos estudados neste trabalho (segundo KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001). 

Os metais pesados que se encontram nos solos, tanto procedentes da alteração dos 

minerais primários que constituem as rochas, como de origem contaminante, fazem parte de um 

sistema altamente reactivo comandado, principalmente, por reacções de tipo ácido-base, 

complexação com ligandos inorgânicos e orgânicos, equilíbrios precipitação-dissolução de sólidos, 

oxidação-redução e de adsorção e/ou intercâmbio iónico que, juntamente com a taxa de 
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transferência de massa de origem biológica, controlam as concentrações dos referidos metais na 

fase de solução do solo (ALLOWAY, 1995a). 

 
Tabela 6.5- Médias ou intervalos de valores médios e intervalos de valores de teores reportados como de 
fundo geoquímico mundial para os elementos químicos estudados em solos superficiais, segundo diferentes 
autores. Valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %. 
 

 KABATA-PENDIAS & PENDIAS (2001)  

REIMANN & 
CARITAT (1998) 

 ADRIANO (2001) 

 Intervalo de 
valores médios Mínimo Máximo  Média  Média Mínimo Máximo 

Fe — 0,5 5  3,5  — — — 

Mn 80 – 1315 9 9200  530  1000 20 10000 

Cu 6 – 60 1 323  25  30 2 250 

Zn 17 – 125 3,5 622  70  90 1 900 

Pb 10,4 – 67 1,5 189  17  — 5* 40* 

Cr 7 – 221 1,4 1384  80  40 10 150 

Co 1,6 – 21,5 0,1 122  10  8 2 40 

Ni 4 – 55 0,2 660  20  20 5 500 

Mo 1 – 3,1 0,013 17  1,2  — 0,2 5 

Cd 0,06 – 1,1 0,01 4  0,3  0,35 0,01 2,0 

Bi 0,25 0,13 10  0,3  — — — 

Sn 0,6** – 1,7** <0,1** 7,9** 
 4  — 1 10 

W — 0,68*** 2,7***  1,5  — — — 

Ag — 0,01 8  0,07  — <0,1 1 (>5****) 

As 2,2 – 16,3 <1 95  5  7,2 0,1 55 

U 0,79 – 11 0,1 11,02  2,7  — — — 
*Valores relativos a solos agrícolas de zonas rurais; **Valores relativos a solos dos Estados Unidos; ***Valores relativos a 
solos da Escócia; ****Valores não usuais. 

 
Tabela 6.6- Variação de teores (mg/kg) de contaminação dos solos superficiais em antigas áreas mineiras, 
relativos aos elementos químicos estudados (segundo KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001). 
 

 País Mínimo Máximo 

Cu Reino Unido 13 129 

Zn Reino Unido 220 66400 

Pb Reino Unido 51 21546 

Co Estados Unidos 13 85 

Ni Reino Unido 2 1150 

Cd Reino Unido 0,6 14 

Ag Reino Unido 4 65 

As* Reino Unido 90 900 

*Valores relativos a minas metálicas não ferríferas. 

 

Para MATTIGOD et al. (1986) e BOURG (1995), um dos factores mais importantes que 

controla o efeito dos metais vestigiais no solo é a especiação dos mesmos nas fases sólida e 

aquosa. A solubilidade da fase sólida controla a transferência de massa e a concentração destes 

metais na solução do solo, de que deriva o interesse em conhecer os conteúdos associados às 

diferentes fracções ou fases. Neste sentido, existe o consenso alargado de que os melhores 
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métodos analíticos, que mais informação acrescentam sobre as possíveis implicações ambientais 

(ou mesmo de qualquer tipo), são os métodos de fraccionamento químico, com destaque para o já 

clássico procedimento de TESSIER et al. (1979), assim como os trabalhos de QUIAN et al. (1984) e 

BECKETT (1989). Também merecem aqui destaque os métodos de fraccionamento desenvolvidos 

por DOLD (1999) e DOLD e FONTBOTÉ (2001), os quais podem contribuir de forma decisiva para o 

conhecimento geoquímico das fracções finas de solos mineiros. 

Além da questão da disponibilidade para as plantas, os conteúdos de metais, metalóides e 

outros elementos nos solos levanta a problemática da limitação do uso destes para as actividades 

humanas. 

Em Portugal apenas se encontram fixados valores limite para a concentração de alguns 

metais pesados (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg e Cr) nos solos receptores de lamas de depuração (tabela 

6.7), no contexto da legislação que regulamenta a aplicação de lamas em solos agrícolas 

(Decreto-Lei nº 118/2006 de 21 de Junho). Este documento, aprova o regime jurídico a que fica 

sujeita a utilização agrícola das lamas de depuração, transpondo para a ordem jurídica nacional a 

Directiva nº 86/278/CE, do Conselho, de 12 de Junho, relativa à protecção do ambiente e em 

especial dos solos, na utilização agrícola de lamas de depuração, revogando o Decreto-Lei nº 

446/91, de 22 de Novembro. Neste documento são ainda fixados os valores limite para a 

concentração de metais pesados nas lamas para utilização na agricultura e as quantidades 

máximas que poderão ser introduzidas anualmente nos solos agrícolas, assim como outros 

parâmetros a analisar, a frequência das análises, os métodos de amostragem e de análise e 

normas de referência a seguir. 

 
Tabela 6.7- Valores limite de concentração de metais pesados nos solos (mg/kg de resíduo seco), em função 
do pH (extraído do Decreto-Lei nº 118/2006 de 21 de Junho). 
 

Valores limite em solos com 
Parâmetro 

pH ≤ 5,5 5,5 < pH ≤ 7,0 pH > 7,0 

Cd 1 3 4 

Cu 50 100 200 

Ni 30 75 110 

Pb 50 300 450 

Zn 150 300 450 

Cr 50 200 300 

 

De realçar que os valores limite fixados no Decreto-Lei nº 118/2006, de 21 de Junho, em 

função do pH, vão de encontro ao sugerido por DIAS (1995 citado por BICUDO & ALBUQUERQUE, 

1995) que, numa nota crítica ao conteúdo do então projecto da Portaria Regulamentar do Decreto-

Lei nº 446/91, de 22 de Novembro, propõe, tendo por base os conhecimentos gerais sobre o 

comportamento dos metais pesados no solo e a sua solubilidade em função do pH, que a fixação 

dos valores limite de concentração de metais pesados nos solos deva corresponder a três 

intervalos de pH. Saliente-se que os solos com pH igual ou inferior a 5,5 apresentam como 
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característica uma maior biodisponibilidade potencial dos metais pesados, o que poderá tornar 

mais gravosos os problemas resultantes da introdução destes elementos nas cadeias alimentares. 

Na tabela 6.8 apresentam-se os valores máximos permissíveis em solos agrícolas 

estabelecidos pelas legislações de vários países. Na tabela 6.9 apresentam-se, a título 

meramente exemplificativo, os valores limite da norma de qualidade dos solos da Holanda. O 

sistema envolve três valores indicativos, que se podem designar por: A - valor de referência ou 

normal; B - valor de teste, que determina a necessidade de se efectuarem mais estudos; e C - 

valor de intervenção, acima do qual o solo necessita de acções de reabilitação. Na tabela 6.10 

apresentam-se os valores de referência e os valores máximos admitidos para diferentes usos do 

solo segundo a norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN 

ONTARIO, 1997). 

No entanto, o teor total dos metais no solo dificilmente fornece uma indicação válida acerca 

da sua disponibilidade para as plantas. Como vimos, as propriedades do solo afectam o 

comportamento e a disponibilidade dos elementos químicos no solo, regulando desta forma o 

próprio processo de contaminação (DOMINGUES et al., 1992; JIMÉNEZ BALLESTA & GUTIERREZ 

MAROTO, 1995). 

 
Tabela 6.8- Valores máximos permissíveis estabelecidos por distintas legislações para solos agrícolas 
(valores em mg/kg) (extraído de SAUERBECK, 1987). 
 

Parâmetros Inglaterra Alemanha França 

As 10 ⎯ ⎯ 

Cd 3,5 3 2 

Cr 600 100 150 

Ni 35 50 50 

Pb 550 100 100 

Zn 280 300 300 

Cu 140 100 100 

 
Tabela 6.9- Valores limite das concentrações de contaminantes nos solos da norma de qualidade utilizada na 
Holanda. A- valor de referência; B- valor de teste; C- valor de intervenção (valores em mg/kg) (extraído de 
ALLOWAY, 1995c). 
 

Parâmetro A B C 

As 29 30 50 

Cd 0,8 5 12 

Cr 100 250 380 

Co 10 50 300 

Cu 36 100 190 

Mo 10 40 200 

Ni 35 100 210 

Pb 85 150 530 

Sn 20 50 300 

Zn 140 500 720 
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Tabela 6.10- Valor de referência e valores máximos admitidos para diferentes usos do solo (em mg/kg) da 
norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997). 
 

Parâmetro Referência Agrícola Residencial Industrial 

Cu 56 150 225 225 

Zn 150 600 600 600 

Pb 55 200 200 1000 

Cr 67 750 750 750 

Co 19 40 40 80 

Ni 43 150 150 150 

Mo 2,5 5,0 40 40 

Cd 1 3,0 12 12 

Ag 0,35 20 20 40 

As 14 20 20 40 

 

 

6.4- CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA MINA DE ERVEDOSA 

 

Os solos naturais da área de Ervedosa caracterizam-se por apresentarem uma coloração 

variada, sendo, nos perfis 1 e 2, essencialmente castanhos na zona dos xistos e amarelados na 

zona dos granitos, enquanto que no perfil 3 se apresentam cinzentos a negros. A textura expedita 

é globalmente grosseira. Os solos mineiros apresentam uma coloração amarelada e textura 

expedita grosseira a média. No perfil 4, os solos são cinzentos a negros com textura expedita 

média. 

Os solos mineiros encontram-se numa escombreira, estruturada em patamares, que 

resultou de um método construtivo por basculamento final, localizada em encosta, por um 

processo de despejo livre. A escombreira foi sendo construída com material de extracção quer da 

exploração a céu aberto quer das galerias e resultantes do processo prévio de fragmentação. As 

lavarias encontravam-se localizadas noutros sítios, junto das margens do rio Tuela, pelo que os 

materiais mais finos, resultantes da fragmentação e concentração do diagrama de tratamento do 

minério foram sendo depositados noutros locais e “diluídos” no próprio rio. 

 

 

6.4.1- PROPRIEDADES EDÁFICAS 
 

Apresentamos, neste ponto, as propriedades, físicas ou químicas, com maior relevância 

para a caracterização das propriedades edáficas, quer dos solos naturais, quer dos solos 

mineiros, com interesse para a interpretação do comportamento dos elementos químicos em 

estudo e para eventuais acções de recuperação ambiental. 

Os dados analíticos obtidos, segundo os procedimentos referidos no capítulo 3, são 

apresentados na tabela 6.11. 
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Tabela 6.11- Resultados analíticos das principais propriedades edáficas dos solos da mina de Ervedosa. 
 

 Perfil 1 Perfil 2 
Propriedades Amostra 7 Amostra 14 Amostra 5 Amostra 7 Amostra 9 
      
Textura expedita Grosseira Média Grosseira Grosseira Grosseira 
Análise granulométrica (%):      

areia grossa 43,7 32,1 49,5 51,1 61,4 
areia fina 30,2 49,4 26,2 27,8 29,1 

limo 20,5 18,1 22,0 20,1 10,4 
argila 5,5 0,4 2,3 1,0 0,1 

Textura Franco-arenoso Franco-arenoso Franco-arenoso Franco-arenoso Areno-franco 
Complexo de troca:      

bases de troca (cmol+/kg):      
Ca2+ 0,24 0,38 0,14 0,21 0,86 
Mg2+ 0,11 0,24 0,11 0,32 0,24 

K+ 0,09 0,21 0,07 0,08 0,08 
Na+ 0,08 0,08 0,08 0,04 0,08 

soma das bases de troca 0,52 0,91 0,41 0.65 1,27 
Acidez de Troca (cmol+/kg)      

H+ 0,06 0,22 0,05 0,09 0,10 
Al3+ 1,36 1,74 0,70 0,90 0,57 

Capacidade de troca (cmol+/kg) 1,95 2,87 1,16 1,63 1,94 
Grau de saturação (%) 26,7 31,8 35,1 39,6 65,4 
Matéria orgânica (%) 1,00 5,48 2,21 0,02 0,74 
pH:      

H2O 4,8 4,4 4,8 5,0 4,7 
KCl 4,0 3,8 3,8 4,0 3,8 

E.-R. (mg/kg):      
P2O5 7 26 138 40 240 
K2O 44 76 48 36 40 

   
 Perfil 3 Perfil 4 

Propriedades Amostra 4 Amostra 8 Amostra 1 Amostra 7 
     
Textura expedita Grosseira Média Média Média 
Análise granulométrica (%):     

areia grossa 47,1 36,4 21,6 22,4 
areia fina 26,2 35,3 35,3 26,2 

limo 22,9 25,6 39,9 47,5 
argila 3,8 2,7 3,2 3,9 

Textura Franco-arenoso Franco-arenoso Limoso Limoso 
Complexo de troca:     

bases de troca (cmol+/kg):     
Ca2+ 0,34 1,25 0,30 1,20 
Mg2+ 0,19 1,36 0,16 1,32 

K+ 0,08 0,19 0,06 0.16 
Na+ 0,10 0,11 0,08 0,10 

soma das bases de troca 0,70 2,91 0,60 2,78 
Acidez de Troca (cmol+/kg)     

H+ 0,06 0,05 0,05 0,05 
Al3+ 1,43 0,79 1,43 2,97 

Capacidade de troca (cmol+/kg) 2,19 3,75 2,08 5,80 
Grau de saturação (%) 32,0 77,6 28,8 47,9 
Matéria orgânica (%) 2,43 3,57 4,46 4,48 
pH:     

H2O 4,6 5,1 5,1 4,4 
KCl 3,7 3,9 4,0 3,7 

P e K assimiláveis (mg/kg):     
P2O5 180 202 179 198 
K2O 52 76 50 74 

 

A textura indica a proporção relativa entre as partículas de dimensões compreendidas entre 

certos limites. Para especificação da textura, no laboratório, efectua-se uma análise 

granulométrica, que se inicia por uma subdivisão entre elementos grosseiros (tamanho >2,0 mm) 

e terra fina (tamanho ≤2,0 mm), diferenciando-se nesta última as proporções em que entram as 

fracções areia, limo (silte) e argila. Normalmente, adopta-se para este efeito a escala de Atterberg, 
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recomendada pela Sociedade Internacional da Ciência do Solo (SICS), e que a seguir se refere 

(MOPT, 1992; COSTA, 1992; DÍEZ DE ULZUNUN, 1995) (tabela 6.12). 

 
Tabela 6.12- Limites entre as fracções da terra fina segundo a escala de Atterberg, recomendada pela 
Sociedade Internacional da Ciência do Solo. 
 

Fracção granulométrica Diâmetro das partículas (mm) 
Areia 

grossa 
fina 

Limo 
Argila 

2,0 - 0,02 
2,0 - 0,2 

0,2 - 0,02 
0,02 - 0,002 

<0,002 

 

Existem diversas classificações que estabelecem classes texturais, sendo uma das mais 

conhecidas a do sistema adoptado no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da 

América (USDA), cuja melhor expressão é o conhecido diagrama triangular. Porém, nesta 

classificação, o limite de separação entre a areia e o limo é diferente do da escala de Atterberg, 

pelo que se procedeu à conversão daquele diagrama de classificação de textura noutro diagrama 

triangular adaptado aos limites internacionais das fracções granulométricas, de acordo com o 

proposto por GOMES e SILVA (1962 in COSTA, 1995). Assim, na figura 6.1 apresenta-se a 

classificação textural dos solos de Ervedosa com base neste diagrama triangular. Estes solos 

variam, na generalidade, entre o areno-franco e o franco arenoso. Os solos do perfil 4, na zona 

ripícula do rio Tuela, classificam-se como limosos. 

 

 
Figura 6.1- Classificação da textura dos solos de Ervedosa, com base no diagrama triangular para 
classificação da textura adaptado aos limites internacionais das fracções granulométricas. 
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A determinação da textura é importante porque condiciona directamente muitas 

propriedades edáficas, podendo o seu conhecimento permitir estimativas sobre o complexo de 

troca, a capacidade de retenção de água, etc. e, portanto, estimativas sobre a capacidade 

produtiva ou sobre o comportamento mecânico de um solo, ou outro material (MOPT, 1992). 

A capacidade de troca catiónica (CTC) representa o total de catiões que podem ser retidos 

por uma certa quantidade de solo, ou o total de mil equivalentes que podem ser adsorvidos por 

100 g de solo. Os catiões de troca quantitativamente mais importantes são o cálcio, o magnésio, o 

potássio, o sódio, o alumínio e o hidrogénio (a designação de bases de troca usa-se apenas em 

relação aos quatro primeiros). Como o resultado da determinação da capacidade de troca 

depende do pH, este deve sempre ser especificado. Está muito vulgarizada a determinação da 

capacidade de troca catiónica a pH 7, por meio do acetato de amónio (COSTA, 1995; ALCALÁ DEL 

OLMO, 1995). Neste caso, a determinação refere-se à capacidade de troca catiónica potencial. No 

presente estudo, esta determinação foi feita ao pH do solo, pelo que se designa por capacidade 

de troca catiónica efectiva (CTCe). 

As chamadas bases de troca são os catiões de troca dominantes nos solos de reacção 

alcalina e neutra. Nos solos ácidos, os catiões de troca dominantes são o alumínio e/ou hidrogénio 

(COSTA, 1995). Este aspecto está bem patente nos resultados analíticos, visto que, na maior parte 

das amostras, o alumínio é claramente o catião dominante. Apenas nas amostras 9 do perfil 2 e 8 

do perfil 3 as bases de troca são dominantes. 

Os solos que apresentam valores de Soma de Bases de Troca (SBT) baixos são solos que 

deverão evidenciar problemas para a nutrição vegetal quanto aos elementos Ca, Mg, K e Na, 

exigindo intervenções para a sua correcção. 

Segundo os critérios referidos por ALCALÁ DEL OLMO (1995), podemos considerar que quer 

os solos naturais quer os solos mineiros se caracterizam por uma reduzida capacidade de 

retenção de catiões. Valores de CTC entre 20 e 30 cmol+/kg são, em geral, considerados óptimos. 

Para interpretar os valores de CTC é necessário ter em conta as percentagens de argila e 

matéria orgânica das amostras, que são os principais responsáveis pela retenção dos catiões 

(ALCALÁ DEL OLMO, 1995). As amostras do material da escombreira apresentam, na generalidade, 

como se pode ver na tabela 6.11, pequenas percentagens de matéria orgânica, assim como de 

argilas, o que pode explicar os baixos valores de capacidade de troca. Os valores mais elevados 

de CTCe foram obtidos nas amostras com os níveis de matéria orgânica mais altos. 

Uma das propriedades mais importantes do solo, nomeadamente para a agricultura, é o seu 

grau de saturação de bases (GSB), definido como a CTC ocupada pela SBT, expresso em 

percentagem; ou seja, indica a proporção (percentual) de locais de troca saturados com catiões 

básicos trocáveis (Ca, Mg, Na, K), em relação à capacidade de troca determinada a pH 7,0 

(COSTA, 1995). Quando a determinação é feita ao pH do solo designa-se por grau de saturação de 

bases efectivo (GSBe). Um índice GSB = 60% indica que 60% dos locais de troca do complexo 

coloidal do solo estão saturados com catiões básicos. De uma forma geral, o pH e o nível de 

fertilidade têm relação directa com o GSB. Se SBT = CTC, todas as cargas externas estão 
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compensadas e o meio é dito saturado. Pelo contrário, em certos casos, SBT pode ser inferior a 

CTC, o que significa GSB < 100%. Diz-se então que o meio está des-saturado. Nas amostras 

estudadas, como seria de esperar, os valores mais elevados de GSBe encontram-se nas 

amostras 9 do perfil 2 (65,4%) e 8 do perfil 3 (77,6%), onde as bases de troca são dominantes, já 

que nas restantes amostras é o Al de troca o catião dominante. 

O conteúdo em matéria orgânica é, tal como a capacidade de troca iónica, uma propriedade 

com grande influência na produtividade de um solo, ao constituir uma importante fonte de 

nutrientes. Segundo as designações apresentadas por COSTA (1995), e expostas na tabela 6.4, 

indicativas do nível de matéria orgânica, os solos naturais do perfil 1 caracterizam-se por níveis 

baixos a medianamente altos e os solos do perfil 3 e do perfil 4 caracterizam-se por níveis médios. 

Já os solos mineiros caracterizam-se por níveis de matéria orgânica muito baixos a médios, como 

consequência quer da origem destes materiais, quer da fraca massa vegetal produzida pela 

escassa vegetação que consegue estabelecer-se na escombreira. 

Os valores de pH obtidos a partir da solução com água destilada, embora sejam uma 

medida do grau de acidez do solo (dos iões hidrogénios em solução), não traduzem a acidez total, 

visto que não são medidos os iões hidrogénio que se encontram adsorvidos. Uma avaliação mais 

directa da acidez total pode obter-se a partir da medição do pH da solução obtida por suspensão 

do solo em KCl. Os valores obtidos para as amostras estudadas (tabela 6.11), pelos dois 

processos, permitem verificar a diferença acima exposta e confirmar que os valores de pH em 

água são, na generalidade, indicativos da acidez total. 

A acidez de troca deve-se à presença dos iões H+ e Al3+ que se encontram nos locais de 

troca não ocupados por bases de troca e que estão adsorvidos principalmente na matéria 

orgânica do solo, não sendo extraídos pela solução neutra de KCl 0,1 M. Estes iões são 

deslocados com a solução de acetato de cálcio a pH 7,0. O valor ideal deste parâmetro é zero. 

Quanto maior for o valor da acidez potencial, maior será a acidez dos solos, traduzindo-se em 

consequências nocivas para as plantas. 

Utilizando a escala de Pratolongo, os solos da área de Ervedosa classificam-se entre 

hiperácidos e ácidos (figura 6.2). Segundo a escala adoptada no USDA, os solos naturais da área 

de Ervedosa variam entre extremamente ácidos a fortemente ácidos, enquanto que os solos 

mineiros são classificados como muito fortemente ácidos. Segundo a classificação proposta por 

SMITH et al. (1974), os solos mineiros consideram-se ácidos. 

A acidez acentuada destes solos deverá ter uma forte influência na disponibilidade de 

nutrientes para as plantas e, portanto, na sua produtividade edáfica. Mesmo atendendo ao facto 

de que muitos nutrientes se tornam mais solúveis quanto mais baixo é o pH, é preciso ter em 

conta que, nestes casos, as perdas de nutrientes por lixiviação podem aumentar e, 

consequentemente, diminuir a sua disponibilidade para as plantas. Além disso, condições 

demasiado favoráveis para a solubilidade dos nutrientes podem provocar efeitos de toxicidade. 
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Figura 6.2- Variação do pH nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com indicação das 
classes a que pertencem (linhas a tracejado), segundo a escala de Pratolongo. 

 

 

6.4.2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 

Na tabela 6.13 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados e do pH, relativos à globalidade das amostras (os resultados analíticos integrais são 

apresentados no anexo 6.1). Na figura 6.3 apresentam-se os gráficos box & whisker plot 

respectivos. 

 
Tabela 6.13- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos da área 
de Ervedosa (n=51; valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão Coeficiente de 
variação 

pH 4,63 4,60 4,38 5,10 0,20 0,04 

Fe 3,04 2,99 1,11 5,85 1,20 0,40 

Mn 638 572 184 1495 353 0,55 

Cu 190 183 29,8 534 108 0,57 

Zn 267 259 74,9 576 123 0,46 

Pb 75,2 62,2 18,0 328 59,8 0,80 

Cr 81,6 77,6 5,55 237 60,0 0,73 

Co 13,9 12,9 2,69 28,4 8,83 0,63 

Ni 40,2 32,0 6,00 109 28,0 0,70 

Mo 4,61 2,49 0,00 24,3 5,35 1,16 

Cd 2,20 1,90 0,03 7,35 1,95 0,89 

Bi 8,19 4,34 0,32 29,7 8,92 1,09 

Sn 45,7 35,3 2,16 159 39,9 0,87 

W 22,4 13,1 1,89 117 27,4 1,22 

Ag 1,30 1,18 0,36 3,42 0,67 0,51 

As 429 340 12,9 1996 403 0,94 

U 43,7 28,0 n.d. 105 31,2 0,72 
n.d.- não detectado 
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Figura 6.3- Gráficos box & whisker plot dos elementos químicos dos solos de Ervedosa (valores em mg/kg 
com excepção do Fe que é expresso em %). 

 

Da observação quer da tabela 6.13, quer da figura 6.3 pode verificar-se que alguns 

elementos, como a Ag, o Fe, o Cd e, em menor grau, o Mo, o Co e o Bi, se destacam por 

apresentarem variações mais baixas nos teores, em comparação com a generalidade dos 

elementos, estando presentes no solo de forma mais ou menos homogénea, sendo as suas 

concentrações controladas primordialmente por outros factores que não a contaminação induzida 

pela mineralização e pela exploração mineira. Os restantes elementos caracterizam-se por 

apresentarem grandes variações nos teores, evidenciando claramente a presença de “outliers”. 
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Na tabela 6.14 apresentam-se os valores médios e as variações de teores, dos mesmos 

parâmetros e amostras, mas distinguindo entre os quatro perfis amostrados. Na tabela 6.15 

apresenta-se a matriz de correlação entre os parâmetros estudados. 

 
Tabela 6.14- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos em cada um dos 
perfis da área de Ervedosa (valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 

 

 Perfil 1 (n=14) Perfil 2 (n=15) Perfil 3 (n=12) Perfil 4 (n=10) 

 Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH 4,47 4,38 4,80 4,67 4,46 5,00 4,76 4,46 5,10 4,61 4,54 4,70 

Fe 2,26 1,43 3,83 3,12 1,11 5,85 2,90 1,65 3,69 4,19 3,10 5,66 

Mn 306 184 706 686 390 1495 846 384 1475 783 531 1053 

Cu 261 33,6 534 147 75,9 220 211 88,1 309 133 29,8 200 

Zn 167 74,8 282 378 243 576 278 163 429 230 91,2 320 

Pb 108 41,3 328 72,7 37,1 149 79,2 44,7 128 29,1 18,0 43,6 

Cr 36,2 9,16 74,7 61,1 5,55 126 86,0 16,5 140 171 104 237 

Co 7,55 2,69 23,3 12,9 2,94 26,6 15,2 3,21 27,4 22,7 19,4 28,4 

Ni 20,2 6,00 64,4 33,9 7,83 56,9 33,9 17,3 60,5 85,0 65,4 109 

Mo 2,12 1,06 4,89 5,91 1,68 24,3 7,24 2,63 16,1 0,21 n.d. 0,99 

Cd 0,64 0,03 1,90 1,84 0,38 3,28 3,18 0,80 7,35 3,75 0,25 6,05 

Bi 16,9 1,00 29,7 3,55 0,51 7,81 5,78 1,18 12,4 5,86 0,32 14,3 

Sn 80,0 8,91 159 43,0 12,5 85,7 39,3 2,16 79,5 9,47 4,75 13,7 

W 53,4 12,1 117 14,6 8,00 18,8 10,8 2,32 20,9 4,73 1,89 8,51 

Ag 1,35 0,55 2,54 1,05 0,70 1,35 1,76 1,08 3,42 1,08 0,36 2,01 

As 409 56,2 1996 313 108 679 533 310 1323 507 12,9 1282 

U 60,2 n.d. 105 42,7 12,8 100 42,5 n.d. 73,6 10,4 4,60 17,1 
n.d.- não detectado 

 
Tabela 6.15- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
solos da área de Ervedosa (n = 51; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 
encontram-se a negrito). 
 

 pH Fe Mn Cu Zn Pb Cr Co Ni Mo Cd Bi Sn W Ag As 

pH 1                

Fe 0,40 1               

Mn 0,84 0,54 1              

Cu -0,22 -0,37 -0,23 1             

Zn 0,37 -0,09 0,25 -0,01 1            

Pb 0,10 -0,31 -0,06 0,34 0,02 1           

Cr 0,32 0,86 0,50 -0,41 -0,17 -0,39 1          

Co 0,70 0,70 0,82 -0,30 0,03 0,03 0,69 1         

Ni 0,29 0,76 0,51 -0,45 -0,04 -0,43 0,87 0,73 1        

Mo 0,29 0,31 0,14 -0,05 0,02 0,11 0,10 0,13 -0,11 1       

Cd 0,32 0,28 0,44 0,06 0,50 -0,20 0,37 0,40 0,47 0,01 1      

Bi -0,29 -0,44 -0,30 0,79 -0,23 0,39 -0,38 -0,24 -0,40 -0,27 -0,25 1     

Sn -0,26 -0,67 -0,34 0,72 0,00 0,37 -0,68 -0,46 -0,66 -0,20 -0,31 0,78 1    

W -0,17 -0,44 -0,30 0,68 -0,20 0,70 -0,51 -0,21 -0,51 -0,18 -0,38 0,80 0,78 1   

Ag 0,20 -0,09 0,26 0,65 0,13 0,02 -0,08 0,09 -0,10 0,00 0,33 0,50 0,48 0,28 1  

As -0,07 0,26 0,04 0,50 0,00 0,14 0,28 -0,02 0,06 0,10 0,29 0,29 0,04 0,13 0,33 1 

U -0,24 -0,58 -0,31 0,79 0,03 0,46 -0,65 -0,44 -0,69 0,10 -0,19 0,69 0,76 0,66 0,35 0,27 
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A análise integrada da matriz de correlação permite verificar as correlações privilegiadas do 

Fe com outros elementos como o Cr, o Ni, o Co e, em menor grau, o Mn, o Mo e o Cd. O Fe 

correlaciona-se ainda negativamente com o Sn, o U, o W, o Bi, o Cu e o Pb. O Mn também se 

correlaciona com o Co e, em menor grau, com o Ni, o Cr e o Cd. É de salientar a elevada 

correlação entre o Mn e o pH e entre este e o Co. Verificam-se ainda correlações solidárias 

significativas entre o Cr, o Co e o Ni. O Cu manifesta as correlações mais importantes com o Bi, o 

U, o Sn, o W e a Ag. O Sn e o W correlacionam-se positivamente entre si e com o Bi, o Cu e o U e 

negativamente com o Cr e o Ni. 

 

 

6.4.2.1- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ELEMENTOS NOS PERFIS DOS SOLOS 
 

A concentração de Fe total mais comum nos solos mundiais situa-se entre 0,5 e 5 % 

(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), pelo que, contrariamente ao que se poderia esperar, o Fe não 

está concentrado em teores bastante elevados próximo da mineralização ou nas zonas da auréola 

de dispersão secundária. No entanto, a oxidação dos sulfuretos e outros minerais presentes nas 

rochas e nos filões mineralizados, com acidificação dos solos e libertação de Fe para o meio, 

pode ainda ocorrer. Se considerarmos os valores de pH registados nestes solos, que os 

classificam entre extremamente ácidos e fortemente ácidos, justifica-se que as suas condições de 

meteorização possam provocar a alta mobilidade do Fe, fomentando o seu transporte e 

remobilização destes solos. 

O comportamento do Fe rege-se fundamentalmente por dois factores: o primeiro relaciona-

se com a sua presença na mineralização, nomeadamente como constituinte fundamental dos 

sulfuretos; o segundo refere-se ao facto de as reacções químicas nos processos de meteorização 

serem fortemente dependentes dos sistemas Eh-pH dos solos e dos estados de oxidação dos 

compostos de Fe envolvidos (KRAUSKOPF, 1972; LINDSAY, 1979). 

É evidente a existência de correlações positivas entre o Fe, Cr, Ni e Co e, com menos 

significado, Mn, devido à fixação destes elementos pelos óxidos e hidróxidos de Fe presentes no 

solo (JAMES & BARROW, 1981). Para este elemento, estão bem documentadas as suas 

capacidades de coprecipitação com óxidos e hidróxidos de Mn (MCKENZIE, 1980) e com Cr 

(BARTLETT & JAMES, 1979) e de adsorção com Co e Ni (MCKENZIE, 1975; MCLAREN & CRAWFORD, 

1973a, b, c; NORRISH, 1975; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), entre outros elementos. 

A distribuição espacial do Fe nos perfis estudados é apresentada na figura 6.4. A variação 

dos seus teores ao longo dos primeiro e terceiro perfis revela uma certa estabilidade, excepto nas 

proximidades da mineralização do primeiro perfil (8). Tal como indicado no capítulo da 

metodologia, entre as estações de amostragem 7 e 8 localiza-se um filão mineralizado de grande 

possança. Ainda no perfil 1, é evidente a diferença de teores entre o primeiro segmento do perfil 

(entre as estações 1 e 7) e o segundo segmento (entre as estações 8 e 14), que poderá estar 

relacionada com o facto de o primeiro segmento se encontrar em solos sobre granitos e o 

segundo sobre xistos. Os solos derivados dos xistos, com cobertura vegetal mais intensa, são 
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marcadamente mais ricos em matéria orgânica. A complexação do Fe pelas substâncias 

orgânicas favorece a sua fixação, o que pode explicar os maiores teores deste elemento neste 

segmento do perfil 1. 

 

 
Figura 6.4- Variação dos teores de Fe nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa. 

 

O segundo perfil, efectuado sobre as escombreiras e solos naturais laterais, apresenta os 

teores mais elevados de Fe, mas revelando uma grande discrepância na variação desses teores, 

o que poderá ter alguma correspondência com a própria heterogeneidade dos materiais 

composicionais das escombreiras. 

O terceiro perfil revela, na generalidade, teores de Fe superiores aos verificados no primeiro 

perfil, uma vez que foi efectuado a cotas inferiores, encontrando-se, por isso, abaixo das 

escombreiras de vertente. Note-se que o comportamento deste, e de outros elementos, é 

controlado não só por factores químicos, como também por factores físicos, como o transporte e a 

acumulação de minerais mais resistentes à meteorização. 

O quarto perfil também revela uma certa estabilização na variação dos teores de Fe, com 

valores, na generalidade, superiores aos encontrados no perfil 3, mas com um aumento nítido, 

nestes teores, a partir da estação 7. Aqui, é de realçar que, enquanto os perfis anteriores foram 

efectuados em flanco de encosta, contendo por isso solos menos espessos, o quarto perfil foi 

efectuado numa zona mais aplanada, na margem do rio Tuela, com solos mais espessos e, 

portanto, portadores de mais material de acumulação química. Além disso, estes solos estão 

sujeitos a forte influência quer da dinâmica quer do quimismo da água do rio Tuela, uma vez que 

se encontram no seu leito de inundação. Este facto permite explicar o aumento dos teores de Fe, 

a partir da estação 7, ou seja, após a recepção das DAM geradas quer nas galerias quer nas 

escombreiras (estações 7 e 8, respectivamente – ver capítulo 5). 

A distribuição dos teores de Mn ao longo dos vários perfis amostrados (figura 6.5) parece 

algo errática, principalmente nos que atravessam as escombreiras (perfil 2) e a auréola de 

contaminação secundária (perfil 3). No entanto, a grande amplitude de valores observada nas 

amostras destes perfis situa-se dentro dos valores considerados normais a nível mundial, quer por 
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KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) quer por ADRIANO (2001). E embora o valor médio obtido (638 

mg/kg) seja superior à concentração média nos solos mundiais (530 mg/kg) considerada de fundo 

geoquímico por REIMANN e CARITAT (1998), é claramente inferior ao valor médio (1000 mg/kg) 

reportado por ADRIANO (2001). Assim, verifica-se que as concentrações de Mn na grande maioria 

das amostras, com excepção do perfil 1, são superiores à concentração considerada de fundo 

geoquímico mundial por REIMANN e CARITAT (1998) e que apenas uma pequena parte das 

amostras dos perfis 2, 3 e 4 apresenta valores superiores à concentração média indicada por 

ADRIANO (2001). 

 

 
Figura 6.5- Variação dos teores de Mn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa. 

 

A distribuição do Mn revela algumas semelhanças com a distribuição verificada para o Fe, 

em virtude da semelhança de comportamentos geoquímicos que estes elementos normalmente 

apresentam. Assim, a variação dos teores de Mn ao longo dos perfis efectuados pode encontrar 

explicações já apontadas para o Fe, nomeadamente para os perfis 1 e 4. Além disso, observa-se 

que a distribuição do Mn, ao longo dos perfis 2 e 3, não se encontra primordialmente controlada 

pela existência de mineralização, pois os valores mais elevados encontram-se nas zonas 

limítrofes. 

Assim, há que considerar que o seu comportamento é regido fundamentalmente pelo 

sistema Eh-pH (LINDSAY, 1979; SMITH & PATERSON, 1995; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) e 

observável pela correlação entre este elemento e os valores de pH obtidos (tabela 6.15). Embora 

os solos ácidos reúnam condições favoráveis para a mobilização do Mn, pelo menos das camadas 

mais superficiais do solos, verifica-se que grande parte das amostras estudadas apresentam 

concentrações elevadas de Mn, podendo estas ser atribuídas à formação dos óxidos de Mn e à 

formação de coprecipitados com o Fe. A complexação com a matéria orgânica é também uma 

justificação para a imobilização do Mn nos solos dos perfis 1, 3 e 4 e nos solos laterais às 

escombreiras do perfil 2. 

As correlações observadas entre o Mn e o Co e, embora com menos significado, o Ni, o Cr 

e o Cd, reflectem, fundamentalmente, a forte capacidade de adsorção destes pelos óxidos e 
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hidróxidos de Mn formados nos solos (LOGANATHAN et al., 1977; NORRISH, 1975; SMITH & 

PATERSON, 1995). 

O valor médio observado para o Cu é de 190 mg/kg, porém metade das amostras 

apresenta teores superiores a 183 mg/kg. Estes valores situam-se muito acima do intervalo 

reportado por vários autores, como representativo a nível mundial e que se situa entre os 6 e os 

60 mg/kg (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). Também os valores médios de cada um dos perfis 

se situam todos acima deste intervalo. Os teores de Cu na totalidade das amostras variam entre 

29,8 e 534 mg/kg, sendo superiores ao limite máximo dos teores de referência da bibliografia 

(ADRIANO, 2001); o mesmo se verificando com as amostras dos perfis 1 e 3 individualizadas. A 

presença de calcopirite na mineralização e a fraca mobilidade do Cu nos solos, poderão explicar a 

sua presença em grandes quantidades nestes solos. 

O Cu apresenta as correlações positivas mais fortes com o Bi, o U, o Sn, o W, a Ag e, em 

menor grau, o As, ou seja, com os elementos que, conjuntamente com ele, fazem parte da auréola 

de dispersão secundária gerada pela mineralização. 

A distribuição espacial do Cu nos perfis estudados é apresentada na figura 6.6. As linhas 

horizontais a tracejado assinalam o nível de referência (a azul) e o limite máximo admitido para 

solos agrícolas (a vermelho), segundo a norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT 

CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997). 

 

 
Figura 6.6- Variação dos teores de Cu nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 

A variação dos teores de Cu ao longo do primeiro perfil revela, por um lado, a anomalia 

resultante da aproximação ao filão mineralizado anteriormente referido (junto à estação 8) e, por 

outro, uma diminuição progressiva na concentração deste elemento, que coincide com a 

passagem de solos derivados de granitos para os solos derivados dos xistos. É naquelas 

amostras, derivadas dos granitos, que se encontram os teores mais elevados de Cu, quer no 

âmbito do perfil 1, quer no conjunto dos quatro perfis amostrados, com teores significativamente 

superiores ao limite máximo admitido para solos agrícolas pela norma de qualidade do Ontário. 
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Este aspecto parece reforçar a importância primordial da mineralização e da composição do 

granito da Mina de Ervedosa na distribuição do Cu nos solos suprajacentes. 

Nos perfis 2 e 3, o Cu manifesta variações fortemente solidárias, mas com teores 

superiores no terceiro perfil, o que deverá reflectir a auréola de contaminação em Cu para jusante 

das escombreiras. Os solos mineiros são muito ácidos, o que possibilitaria a solubilização deste 

elemento e a sua posterior mobilização através das águas de drenagem para os solos a jusante. A 

explicação para a acumulação de Cu nos solos do perfil 3 pode residir na presença importante de 

óxidos de Fe, Al e Mn nestes solos, principais fixadores de Cu (ADRIANO, 2001), bem como de 

minerais argilosos que permitiriam a adsorção do Cu na sua superfície, assim como nas maiores 

quantidades de matéria orgânica nestes solos relativamente aos solos mineiros. 

O quarto perfil também revela um aumento progressivo do teor de Cu, com valores 

superiores aos encontrados no perfil 3, a partir da estação 7, provavelmente, pelas razões já 

apontadas para o Fe e o Mn. 

Relativamente ao Zn, verifica-se que o valor médio observado é de 267 mg/kg, onde 

metade das amostras apresenta teores superiores a 259 mg/kg. Assim, neste estudo, as 

concentrações totais de Zn dos solos apresentam níveis médios superiores aos considerados de 

fundo geoquímico mundial, em todos os perfis amostrados. Os teores médios mundiais das 

concentrações totais de Zn variam entre 17 e 125 mg/kg (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) 

O Zn nas amostras estudadas, não se correlaciona significativamente com nenhum dos 

restantes elementos considerados, apresentando apenas uma variação medianamente solidária 

com o Cd. De resto, este elemento apresenta um comportamento algo errático ao longo dos perfis 

amostrados (figura 6.7), que poderá estar relacionado com a elevada mobilidade deste elemento, 

em ambientes ácidos e oxidantes, que lhe atribui a tendência para uma maior dispersão e 

consequente distribuição alargada da auréola de dispersão secundária, com reflexos na fuga do 

elemento das zonas mais próximas da exploração mineira. 

 

 
Figura 6.7- Variação dos teores de Zn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
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Por outro lado, os teores significativamente mais elevados encontrados em parte das 

amostras das escombreiras (3 a 12) poderão traduzir a presença de quantidades apreciáveis de 

sulfuretos de Zn depositados e/ou a eventual fixação pelos óxidos e hidróxidos de Fe e Mn. 

Na figura 6.7, também se observa claramente a presença da anomalia (filão mineralizado 

entre as estações 7 e 8) que é atravessada pelo perfil 1, com forte dispersão pela zona 

envolvente. 

O valor médio observado para o Pb é de 75,2 mg/kg e verifica-se que metade das amostras 

apresenta teores superiores a 62,2 mg/kg. Assim, neste estudo, as concentrações totais de Pb 

nos solos apresentam níveis médios superiores aos considerados de fundo geoquímico mundial, 

quer por KABATA-PENDIAS & PENDIAS (2001), quer por ADRIANO (2001), quer ainda por REIMANN e 

CARITAT (1998), em todos os perfis amostrados, excepto no perfil quatro onde a média se situa em 

29,06 mg/kg. 

O Pb, nas amostras estudadas, correlaciona-se de forma solidária apenas com o W, talvez 

devido ao comportamento algo similar destes elementos, já que apresentam ambos reduzida 

mobilidade. 

A distribuição dos teores de Pb ao longo dos vários perfis amostrados (figura 6.8) mostra 

claramente a presença da anomalia que é atravessada pelo perfil 1, responsável pelos mais 

elevados teores de Pb encontrados na área estudada e que se revelam superiores ao nível 

máximo admitido para solos agrícolas, pela norma de qualidade do Ontário. 

 

 
Figura 6.8- Variação dos teores de Pb nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
 

É notória a diferença de comportamentos entre o Zn e o Pb, devido, fundamentalmente, à 

grande capacidade de mobilização do Zn e à pouca mobilidade do Pb. Este aspecto é também 

bem visível quando se comparam entre si os perfis 2 e 3. No perfil 2, que atravessa as 

escombreiras, os materiais são globalmente mais ácidos e o teor de matéria orgânica é muito 
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reduzido, o que facilita a mobilização e lixiviação do Pb da superfície das escombreiras, que tende 

a acumular-se nos solos próximos e a jusante (perfil 3), mais ricos em matéria orgânica e com pH 

mais elevado. Esta imobilização do Pb nos solos mais próximos é também notória quando se 

introduz na discussão o quarto perfil, mais afastado da exploração mineira, que apresenta os 

teores de Pb mais baixos de todas as amostras. A auréola de contaminação em Pb deverá, assim, 

ter pequena dispersão. 

O teor médio de Cr encontrado nas amostras estudadas (81,6 mg/kg) encontra-se dentro do 

intervalo reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários tipos de 

solos de diversos países (7 – 221 mg/kg); coincide com a média estimada por REIMANN e CARITAT 

(1998) para os solos a nível mundial; mas representa o dobro do valor médio apontado por 

ADRIANO (2001). É no perfil 4 que se registam os teores mais elevados de Cr, com um valor médio 

de 171 mg/kg e oscilando entre 104 e 237 mg/kg. 

Os dados dos coeficientes de correlação linear (tabela 6.15) mostram que o Cr se relaciona, 

positivamente, com o Ni, o Fe, o Co e, de forma menos nítida, o Mn e, negativamente, com o Sn, o 

U e, em menor grau, o W. 

A variação dos teores de Cr ao longo dos quatro perfis amostrados (figura 6.9) revela 

grande semelhança com a variação verificada para o Fe; facto que pode ser explicado atendendo 

à semelhança de propriedades geoquímicas entre estes elementos e à tendência do Cr para ser 

adsorvido pelos hidróxidos de Fe formando compostos muito estáveis. 

Por outro lado, conforme estudos de BARTLETT e KIMBLE (1976), BLOOMFIELD e PRUDEN 

(1980) e GROVE e ELLIS (1980), verifica-se que a maioria do Cr presente nos solos ocorre como 

ião trivalente, que é ligeiramente móvel apenas em meio ácido, e que com pH>5,5 é totalmente 

precipitado, sendo os seus compostos muito estáveis no solo. 

Estes comportamentos levam a que exista, também, uma certa relação entre este elemento, 

o Co, o Ni, o Fe e o Mn, nos solos da área estudada. 

 

 
Figura 6.9- Variação dos teores de Cr nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
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O valor médio de Co da globalidade das amostras (13,9 mg/kg) também se situa dentro do 

intervalo indicado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários tipos de 

solos de diversos países (1,6 – 21,5 mg/kg), embora seja superior às médias estimadas, quer por 

REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico mundial. 

Além da correlação solidária com o Cr, já apontada, o Co também se relaciona 

positivamente com o Mn, o Ni, o Fe e o pH (tabela 6.15). Estas relações são também notórias 

quando se observam e comparam entre si as variações destes parâmetros ao longo dos perfis 

estudados. Assim, a variação do Co nos perfis (figura 6.10) resulta, graficamente, idêntica às 

variações verificadas para o pH (figura 6.2), para o Fe (figura 6.4), para o Ni (figura 6.11) e, 

principalmente, para o Mn (figura 6.5). 

 

 
Figura 6.10- Variação dos teores de Co nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com 
indicação do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a 
norma de qualidade do Ontário. 
 

Nos ciclos geoquímicos, o comportamento do Co assemelha-se ao do Fe e ao do Mn, 

todavia a sua distribuição está fortemente determinada pela formação dos óxidos de Mn. Os 

mecanismos de adsorção do Co por óxidos de Mn diferem, aparentemente, com os diferentes 

valores de pH e são, geralmente, baseados nas trocas de Co2+ por Mn2+ para valores baixos de 

pH (LOGANATHAN et al., 1977), enquanto que, para valores de pH mais elevados, se forma o 

hidróxido de Co, que precipita na superfície dos óxidos. Nesta área, ambos os elementos têm um 

comportamento semelhante, pelo que o papel do Co parece ser determinado pelo do Mn, ao qual 

está intimamente ligado, como se pode observar pela correlação estatística. 

Sendo o comportamento do Mn regido, essencialmente, pelo sistema Eh-pH (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001) e observável pela correlação entre este elemento e os valores de pH 

obtidos, é óbvio que o pH, no presente caso, é também um factor importante no comportamento 

do Co. 
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Relativamente ao Ni, também se verifica que a média global obtida (40,2 mg/kg) se insere 

no intervalo de valores médios normais (4 – 55 mg/kg) apresentado por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS (2001); já no perfil 4, o teor médio obtido (85,0 mg/kg) é significativamente superior ao 

valor máximo daquele intervalo. Quando comparado com os valores médios estimados, quer por 

REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico mundial (20 mg/kg) 

verifica-se que o teor médio global corresponde ao dobro, sendo igualado pelo teor médio do perfil 

1 e ultrapassado pelos restantes, chegando a quadruplicar aquele valor de referência no perfil 4. 

Além das correlações positivas já apontadas (com Cr, Fe, Co e Mn), o Ni correlaciona-se 

negativamente com o U, o Sn e o W, à semelhança do que ocorre com o Fe, o Cu e o Cr. Na 

correlação entre o Ni e o W e o Sn, observa-se nitidamente a fuga do Ni à área mineralizada, 

bastante acentuada pelo posicionamento dos pontos de amostragem com maiores teores de W e 

Sn. 

A variação dos teores de Ni (figura 6.11), ao longo dos perfis amostrados, revela 

semelhanças evidentes com as variações verificadas para o Cr, o Co, o Fe e o Mn. 

 

 
Figura 6.11- Variação dos teores de Ni nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
 

A grande capacidade de mobilização do Ni nos processos de meteorização e a sua 

coprecipitação por óxidos de Fe e Mn, a par da grande afinidade com a matéria orgânica, são 

aspectos que concorrem para explicar o comportamento do Ni nos perfis estudados.  

Observa-se pois que, de um modo geral, o enriquecimento de Co, Cr e Ni nos solos 

estudados está intimamente dependente das quantidades de Fe e Mn presentes. 

O valor médio observado para o Mo é de 4,61 mg/kg, situando-se acima do intervalo 

reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001), como representativo a nível mundial e que se 

situa entre 1 e 3,1 mg/kg. Os valores mais elevados foram encontrados nas amostras dos perfis 2 
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e 3, com médias situadas em 5,91 e 7,24 mg/kg, respectivamente. Os teores mais baixos 

correspondem ao perfil 4, com uma variação de teores enquadrada naquele intervalo. 

Exceptuando o perfil 4, em todos os restantes perfis os valores médios de concentração de Mo 

superam a média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para o fundo geoquímico mundial (1,2 

mg/kg). Várias destas amostras apresentam teores de Mo superiores ao nível máximo admitido 

para solos agrícolas, pela norma de qualidade do Ontário. 

Numa abordagem genérica, o Mo, além de apresentar uma pequena amplitude de teores na 

sua distribuição, manifesta variações algo erráticas, não apresentando variações implicitamente 

relacionadas com o comportamento de outros elementos, parecendo apenas tratar-se de 

variações intrínsecas à sua própria distribuição nos solos (figura 6.12). É de notar que os valores 

mais altos de Mo se encontram em amostras das escombreiras e dos solos a jusante destas. Este 

aspecto revela, provavelmente, que a dispersão fundamental do Mo ocorre por via mecânica, 

condicionando uma auréola de dispersão secundária relativamente pequena, o que de resto é 

confirmado pelos teores muito baixos verificados no perfil 4, o mais afastado da mina. 

 

 
Figura 6.12- Variação dos teores de Mo nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com 
indicação do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a 
norma de qualidade do Ontário. 

 

Porém, a matéria orgânica destes solos também parece exercer alguma influência na 

distribuição do Mo, quer na evolução do perfil 3, com solos mais ricos em matéria orgânica, cuja 

variação de teores de Mo acompanha a do perfil 2 mas com teores superiores, quer na evolução 

do perfil 1, com teores de Mo mais elevados no segundo sector do perfil (a partir da estação 9) 

onde os teores de matéria orgânica são também superiores. 

A distribuição do Mo também denuncia a anomalia marcada pelo filão mineralizado 

interceptado pelo perfil 1 (ponto 8). No perfil 4, apesar dos baixos teores, assinala-se nas 

estações 5 e 6 a influência das drenagens ácidas de minas que afluem ao rio Tuela. 
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O teor médio de Cd da globalidade das amostras estudadas (2,20 mg/kg) encontra-se 

acima do intervalo de valores médios apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como 

normal em solos de vários países (0,06 – 1,1 mg/kg). Em todos os perfis os seus valores médios 

superam o valor médio estimado, quer por REIMANN e CARITAT (1998) quer por ADRIANO (2001), 

como de fundo geoquímico mundial. A maior parte das amostras do perfil 4, assim como algumas 

das amostras dos perfis 2 e 3, caracterizam-se por teores de Cd superiores ao nível máximo 

admitido para solos agrícolas, pela norma de qualidade do Ontário. 

A variação dos teores de Cd ao longo dos perfis amostrados (figura 6.13) revela, por um 

lado, a influência da mineralização e da exploração mineira nos teores de Cd nos solos 

envolventes e, por outro, a afinidade que este elemento revela para se complexar com a matéria 

orgânica dos solos. No perfil 2, os teores de Cd nas amostras das escombreiras (3 a 12) são 

significativamente superiores aos dos solos naturais laterais (amostras 1, 2, 13, 14 e 15). O perfil 

4, a jusante das escombreiras e com solos mais ricos em matéria orgânica, caracterizam-se por 

teores de Cd muito superiores aos dos solos do perfil 1 e, em alguns casos, aos das 

escombreiras. Os teores de Cd ao longo do perfil 1 denunciam a intercepção do filão mineralizado 

e diferenciam o primeiro sector do perfil, com solos mais pobres de matéria orgânica, do segundo 

sector, com solos mais ricos de matéria orgânica e, portanto, com teores de Cd maiores. 

Finalmente, os solos do perfil 4, ricos de matéria orgânica, apresentam teores de Cd elevados, 

relativamente aos restantes solos, a partir da estação 3, marcando o impacto da exploração 

mineira, pelas razões já apontadas para outros elementos. A grande solubilidade do Cd, em 

ambientes ácidos, determina, assim, a dispersão mais fácil deste elemento, que resulta numa 

auréola de dispersão significativamente superior às verificadas, por exemplo, para o Pb e para o 

Mo. 

 

 
Figura 6.13- Variação dos teores de Cd nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com 
indicação do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a 
norma de qualidade do Ontário. 
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O teor médio de Bi da globalidade das amostras (8,19 mg/kg) é significativamente superior 

aos valores médios apontados por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) e por REIMANN e CARITAT 

(1998), 0,25 e 0,3 mg/kg, respectivamente, como de fundo geoquímico mundial. Os teores mais 

elevados em Bi foram encontrados nas amostras do perfil 1, onde o valor médio (16,9 mg/kg) é 

entre 56 a 67 vezes superior aos valores médios indicados por aqueles autores. 

Além da correlação solidária já apontada, com o Cu, o Bi correlaciona-se positivamente com 

o W, o Sn, o U e a Ag. Assim, a variação dos teores de Bi, ao longo dos perfis amostrados (figura 

6.14), revela semelhanças evidentes com as variações verificadas para aqueles elementos, 

nomeadamente nos perfis 1 e 2. 

 

 
Figura 6.14- Variação dos teores de Bi nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa. 

 

À semelhança do verificado para o Cu, também os conteúdos em Bi dos solos do perfil 1 

parecem estar directamente relacionados com a rocha mãe, uma vez que são significativamente 

mais elevados nos solos desenvolvidos a partir do granito da Mina de Ervedosa do que nos solos 

suprajacentes aos xistos. As variações verificadas nos restantes perfis seguem as tendências 

manifestadas por outros elementos, devendo encontrar interpretações idênticas. 

O Sn apresenta um teor médio de 45,7 mg/kg, valor que é cerca de 11 vezes superior ao 

valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (4 

mg/kg). Aquele valor médio é significativamente superior ao valor máximo do intervalo de teores 

médios considerados normais por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) para os solos dos Estados 

Unidos. A variação de teores de Sn das amostras estudadas (2,16 – 159 mg/kg) encontra-se 

muito acima da variação de teores apontada por ADRIANO (2001) como normal nos solos a nível 

mundial (1 – 10 mg/kg). 

O Sn manifesta as correlações positivas mais fortes com o W, o U e, como foi referido 

anteriormente, o Bi e o Cu e correlaciona-se negativamente com o Cr, o Fe e o Ni. A variação dos 

teores de Sn ao longo dos perfis amostrados encontra-se representada na figura 6.15. 
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Os teores mais elevados de Sn ocorrem nos solos do perfil 1 (8,91 – 159 mg/kg). Neste, a 

variação de teores de Sn denuncia, por um lado, a anomalia pedogeoquímica gerada pelo filão 

mineralizado localizado entre as estações 7 e 8 e, por outro, a presença do granito estanífero 

(granito da Mina de Ervedosa) no primeiro sector do perfil. Como é normal, também aqui, a origem 

do Sn nos solos é essencialmente determinada pelas rochas a partir das quais estes se formam. 

No perfil 2 também se registam teores de Sn elevados (12,5 – 85,7 mg/kg), correspondentes quer 

aos materiais depositados em escombreiras, quer às rochas mineralizadas subjacentes. 

Os solos do terceiro perfil podem ter sido enriquecidos em Sn, tanto pela actividade mineira 

e dispersão a partir das escombreiras, como pelo processo de beneficiação do minério de Sn que, 

ao ser transportado por via aérea, viria a depositar-se na superfície dos solos sob forma 

particulada. 

 

 
Figura 6.15- Variação dos teores de Sn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa. 
 

A presença de sulfuretos estaníferos (estanite) pode ainda ser uma importante fonte de Sn 

para os solos colhidos nesta área. 

A retenção de Sn pelos óxidos de Mn e de Fe e pelos minerais argilosos pode também 

concorrer para justificar os valores encontrados nestes solos superficiais. 

Os teores mais baixos em Sn encontram-se no perfil mais afastado da mineralização e da 

exploração mineira, no perfil 4 (4,75 – 13,7 mg/kg), traduzindo uma auréola de contaminação 

relativamente pequena, que coincide com o conhecimento da fraca mobilidade do Sn no ambiente 

geoquímico secundário e da grande resistência da cassiterite à meteorização. 

A variação de teores de W da globalidade das amostras estudadas (1,89 - 117 mg/kg) 

encontra-se muito acima do intervalo de valores apontado por URE et al. (1979) como normal em 

solos escoceses (0,68 – 2,7 mg/kg). O teor médio de W (22,4 mg/kg) é significativamente superior 
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ao valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (1,5 

mg/kg), o mesmo acontecendo em cada um dos perfis amostrados. 

Como vem sido referido ao longo do texto, o W apresenta as correlações solidárias mais 

fortes com Bi, Sn, Pb, Cu e U, correlacionando-se negativamente com Cr e Ni. 

À semelhança do verificado para o Sn, é no perfil 1 que se observam os teores mais 

elevados em W, com uma média de 53,4 mg/kg. Os teores mais elevados ocorrem também no 

primeiro segmento do perfil, que corresponde à zona dos granitos e na intercepção do filão 

mineralizado, verificando-se uma aproximação aos teores dos restantes perfis durante o segundo 

segmento deste perfil (figura 6.16). 

A variação dos teores de W, nos perfis 2, 3 e 4, revela uma grande estabilidade e uma 

grande semelhança entre os perfis 2 e 3. Ao perfil 4 correspondem os teores mais baixos, com 

uma ligeira subida a partir da estação 7, o que denuncia a influência das DAM. 

 

 
Figura 6.16- Variação dos teores de W nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa. 
 

A reduzida alterabilidade da volframite, nas condições de solo presentes, associada à fraca 

mobilidade do W, pois os seus compostos e minerais apresentam-se pouco solúveis em 

ambientes supergénicos, determina a imposição do transporte mecânico. Por isso, nos solos 

estudados, o W apresenta uma grande amplitude de valores mas com o seu “pico” bastante bem 

localizado e, portanto, com uma auréola de dispersão secundária pouco extensa. 

O intervalo de teores de Ag (0,36 – 3,42 mg/kg) apresenta o valor máximo superior ao 

máximo do intervalo de variação indicado por ADRIANO (2001) como o mais frequente nos solos a 

nível mundial (<0,1 – 1 mg/kg). O valor médio de Ag (1,30 mg/kg) é significativamente superior ao 

valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (0,07 

mg/kg). Porém, os valores obtidos para os teores de Ag apresentam-se mais próximos dos valores 

de fundo dados por SHACKLETTE e BOERNGEN (1984), que indicam como média mundial 0,7 mg/kg, 

em solos desprovidos de matéria orgânica, e 2 a 5 mg/kg, em solos ricos em matéria orgânica. 
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Esta discrepância de valores deve-se à grande capacidade de absorção e complexação por 

substâncias húmicas. 

Em todas as amostras, os teores de Ag são superiores ao nível de referência (0,35 mg/kg) 

indicado na norma de qualidade do Ontário (figura 6.17), embora se situem muito abaixo do limite 

máximo (20 mg/kg) admitido para solos agrícolas (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN 

ONTARIO, 1997). 

 

 
Figura 6.17- Variação dos teores de Ag nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com 
indicação do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

A variação dos teores de Ag é pequena, sendo, no entanto, os seus teores superiores nos 

solos sobre o granito estanífero da Mina de Ervedosa, próximo da mineralização, nos solos 

mineiros e nos sectores sob influência da auréola de contaminação. Este comportamento reforça 

o conhecimento de que o comportamento da Ag nos solos é bastante semelhante ao do Cu. De 

facto, a Ag está bastante correlacionada positivamente com o Cu (tabela 6.15) e, em menor grau 

com o Bi. A ausência de correlações significativas com outros elementos da mineralização, como 

o W e o Sn deve-se, provavelmente, ao comportamento apresentando por estes, nomeadamente 

uma fraca mobilidade e pouca alterabilidade dos seus minerais, nas condições de solo presentes. 

Relativamente ao As, verifica-se que metade das amostras apresenta teores superiores a 

340 mg/kg, sendo que o valor médio observado, de 429 mg/kg, se encontra muito acima do 

intervalo de valores médios reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os 

vários tipos de solos de diversos países (2,2 – 16,3 mg/kg) e supera em cerca de 85 vezes a 

média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial e cerca de 59 vezes 

o valor médio apontado por ADRIANO (2001). É no perfil 1 que se registam os teores mais elevados 

de As, com um valor médio de 409 mg/kg e oscilando entre 56,2 e 1996 mg/kg. 
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Exceptuando as duas primeiras amostras do perfil 4, todas as restantes amostras 

apresentam teores de As superiores ao limite máximo admitido para solos agrícolas segundo a 

norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997). 

A correlação linear positiva, mais significativa, que o As apresenta é com o Cu, 

provavelmente em virtude da presença destes elementos como constituintes de alguns minerais 

da mineralização, nomeadamente calcopirite e arsenopirite. 

Assim, ao estar presente na mineralização, sob a forma de arsenopirite, o As exibe uma 

notória anomalia nas áreas circundantes da mesma, nomeadamente, sobre o granito da Mina de 

Ervedosa e, principalmente, junto ao filão mineralizado, como pode ser observado na figura 6.18. 

 

 
Figura 6.18- Variação dos teores de As nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa, com indicação 
do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

A grande variação de teores verificada para o As, pode dever-se ao facto de, e apesar dos 

seus minerais e compostos serem francamente solúveis, a sua migração ser bastante limitada, 

devido à forte adsorção pelas argilas, hidróxidos e matéria orgânica. De facto, o comportamento 

do As parece estar dependente do Fe, conforme se pode observar por comparação das figuras 

6.4 e 6.18, o que permite descortinar grandes semelhanças na evolução dos vários perfis, mas 

mais nitidamente dos perfis 3 e 4. Esta dependência poderá estar relacionada com a capacidade 

de adsorção e coprecipitação do As em relação ao Fe. 

O teor médio de U dos solos estudados (41,1 mg/kg) encontra-se muito acima do intervalo 

de valores médios (0,79 – 11 mg/kg) apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como 

normal em solos de diversos países e supera em cerca de 15 vezes a média estimada por 

REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial (2,7 mg/kg). 

O U apresenta as correlações solidárias mais fortes com Cu, Sn, Bi e W; correlacionando-

se negativamente com Ni, Cr e Fe. Assim, o U parece ocorrer em associação com os elementos 

típicos da mineralização. 
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Como se pode ver na figura 6.19, o U apresenta um comportamento algo errático ao longo 

dos perfis, com grande amplitude de valores, mas onde é possível reconhecer algumas 

semelhanças com os comportamentos de muitos dos elementos já descritos. 

No perfil 1, os teores de U são significativamente mais elevados no sector dos solos 

desenvolvidos a partir do granito da Mina de Ervedosa e na envolvente do filão mineralizado, 

decaindo depois até deixar de ser detectado. A evolução ao longo deste perfil ocorre de forma 

muito similar ao verificado para outros elementos, como W, Sn, Ag, As, Bi e Cu. Também no perfil 

2 se verificam variações de teores idênticas entre aquele e estes. Portanto, estes aspectos 

parecem reforçar a ligação do U à mineralização, uma vez que as semelhanças identificadas 

acontecem no perfil que intercepta a mineralização e no perfil que reúne as escombreiras 

resultantes da extracção do minério. 

 

 
Figura 6.19- Variação dos teores de U nos solos ao longo dos perfis efectuados em Ervedosa. 

 

 

6.4.2.2- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

Com a finalidade de facilitar e melhorar a interpretação da geoquímica dos solos da 

envolvente da mina de Ervedosa recorreu-se à aplicação da Análise em Componentes Principais 

(ACP). A matriz de dados utilizada na análise era composta por 51 indivíduos (amostras) e 17 

variáveis (pH, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As, e U). A tabela 6.16 

apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um dos eixos 

factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os cinco primeiros eixos 

factoriais explicam conjuntamente 85,36 % da variância total. Assim, na tabela 6.17 apresentam-

se os valores das coordenadas activas nos cinco primeiros eixos. 
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Tabela 6.16- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Ervedosa. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 6,86 3,02 1,79 1,57 1,28 0,84 0,41 

Variância explicada (%) 40,34 17,75 10,51 9,24 7,52 4,96 2,44 

Variância explicada acumulada (%) 40,34 58,08 68,60 77,83 85,36 90,32 92,76 

 
Tabela 6.17- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Ervedosa. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 
encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

pH 0,5064 -0,5412 -0,5050 -0,2867 0,0777 

Fe 0,8016 -0,2502 0,3240 -0,1872 -0,2107 

Mn 0,6208 -0,5937 -0,2655 -0,1690 0,1803 

Cu -0,7269 -0,5571 0,2083 0,1818 -0,1048 

Zn 0,1030 -0,2531 -0,7009 0,4752 -0,0168 

Pb -0,4740 -0,2890 -0,2285 -0,5628 -0,0842 

Cr 0,8260 -0,2122 0,4588 -0,0506 -0,0326 

Co 0,6976 -0,5133 -0,0073 -0,3733 0,2337 

Ni 0,8342 -0,1637 0,3437 0,0518 0,2432 

Mo 0,1664 -0,1390 -0,2325 -0,2846 -0,8151 

Cd 0,4353 -0,5098 -0,1295 0,5714 -0,0120 

Bi -0,7624 -0,3856 0,3427 -0,0827 0,2224 

Sn -0,8773 -0,2368 -0,0540 0,0072 0,2053 

W -0,7840 -0,3005 0,1151 -0,3971 0,1770 

Ag -0,2658 -0,7455 0,0499 0,2844 0,1161 

As -0,0845 -0,5394 0,4781 0,2268 -0,4604 

U -0,8330 -0,3070 -0,0762 0,0023 -0,2236 

 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Ni, Cr, Fe, Co, Mn e (pH) em oposição a Sn, U, W, Bi e Cu 

Eixo 2 – Ag, (Mn), (Cu), pH, As, (Co) e (Cd) 

Eixo 3 – Zn e (pH) 

Eixo 4 – Cd em oposição a Pb 

Eixo 5 – Mo 

 

O eixo 1 explica as variáveis Ni, Cr, Fe, Co, Mn e, em menor grau, pH em oposição às 

variáveis Sn, U, W, Bi e Cu. O eixo 2 explica de uma forma mais nítida as variáveis Ag, pH e As, 
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mas também, embora menos nitidamente, as variáveis Mn, Cu, Co e Cd. O eixo 3 explica a 

variável Zn e, em certa medida, a variável pH. A variável Cd é sobretudo explicada pelo eixo 4, em 

oposição à variável Pb. Finalmente, o eixo 5 contribui para a explicação da variável Mo. 

A figura 6.20 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros quatro planos factoriais. 

 
 

 
Figura 6.20- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas aos solos da mina de Ervedosa. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 6.17 e a interpretação da figura 6.20 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 58,08 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

existência de uma associação de variáveis que representa a influência do contexto geológico, com 

distribuição nítida por três grupos distintos: um conjunto constituído por Ni, Cr, Fe, Co, Mn e, em 

certa medida, pH; que, na generalidade, se correlaciona negativamente com o grupo formado por 

Sn, U, W, Bi e Cu; e um terceiro grupo, mais ou menos independente dos dois anteriores, 

constituído essencialmente por Ag, As e pH, e com o qual revelam afinidades as variáveis Mn, Cu, 

Co e Cd. 

Os dois primeiros grupos, em virtude de serem constituídos pelas variáveis explicadas pelo 

eixo 1, que explica sozinho 40,34 % da variância, mantêm-se praticamente inalterados nos 

restantes planos factoriais representados na figura 6.20. 

O Zn é explicado apenas no segundo plano factorial, mostrando-se independente da 

maioria das restantes variáveis que compõem os grupos anteriormente descritos e revelando uma 
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certa afinidade com o pH. O Pb e o Cd são melhor explicados no terceiro plano factorial onde 

surgem em oposição entre si. O Mo é explicado unicamente e isoladamente no quarto plano 

factorial. 

Portanto, com base no anteriormente exposto e nos resultados da ACP, pode-se concluir 

que existem dois grupos fundamentais de elementos, tendo em consideração o seu 

comportamento no solo. Assim, um primeiro grupo composto por Ni, Cr, Fe, Co e Mn, que se 

apresentam como elementos da mineralização com comportamentos geoquímicos semelhantes e 

interdependentes (nos ciclos geoquímicos, os comportamentos do Co, do Cr e do Ni lembram o do 

Fe e/ou o do Mn), mantendo estreita correlação com as condições do solo e surgindo como 

fundamentalmente controlados pelo pH. Estes elementos revelam grande mobilidade na gama de 

valores de pH registados nestes solos, formando auréolas de dispersão secundária mais 

extensas. O segundo grupo de elementos (Sn, U, W, Bi e Cu) é constituído pelos que, estando 

também presentes na mineralização, são igualmente controlados pelo pH, mas de forma 

inversamente proporcional. 

Assim, observa-se uma forte oposição entre estes dois grupos de elementos, tal como se 

pode ver na figura 6.20. Esta, ilustra de uma forma clara que o eixo 1 opõe os elementos 

constitutivos da anomalia, causada pela mineralização e exploração mineira, de acordo com os 

seus comportamentos em função do pH. 

Ainda no primeiro plano factorial, mas explicado pelo o eixo 2, surge o grupo constituído 

pelo As e a Ag, controlado também pelo pH. A definição deste grupo, mais ou menos isolado, 

deve ser atribuída a comportamentos particulares destes elementos, quanto à sua distribuição nos 

solos, ou ao facto de apresentarem distribuições de teores nos perfis com características mistas 

entre os dois grupos de elementos descritos atrás. Assim, o As caracteriza-se por teores muito 

elevados na generalidade das amostras, incluído as do perfil 1, o que o diferencia dos restantes 

elementos; no perfil 1, os teores de As e de Ag são superiores no segmento amostrado sobre os 

granitos, à semelhança do grupo constituído por Sn, U, W, Bi e Cu; ou ainda o facto de quer o As 

quer a Ag apresentarem distribuições de teores ao longo dos perfis 3 e 4 muito semelhantes com 

as dos elementos Cu, Mn, Co e Cd. 

A diferenciação do Zn, no segundo plano factorial, associado ao eixo 3, deve-se, 

provavelmente, ao seu comportamento nestes solos, com distribuições algo erráticas ao longo dos 

perfis, em parte devido à sua elevada mobilidade em meio ácido (e daí aparecer como 

dependente do pH) e grande dispersão nos solos envolventes e afastados da zona da mina, e em 

parte devido à sua “fixação” em alguns locais das escombreiras, onde ocorre em teores elevados, 

devido, provavelmente, à deposição de sulfuretos e/ou ligação a oxi-hidróxidos de Fe e Mn. 

A individualização do Pb no terceiro plano factorial, em contraponto com o Cd, pode ser 

atribuída à sua fraca mobilidade, bem patente na discrepância de teores observados nos perfis, 

com valores muito elevados no perfil 1, junto ao filão mineralizado, e valores significativamente 

inferiores nos solos envolventes, e nos baixos teores registados ao longo do perfil 4, o mais 

afastado do zona da mina. Pelo contrário, o Cd revela grande solubilidade e dispersão fácil em 

ambientes ácidos, manifestando os teores mais elevados no perfil 4. 
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O comportamento geoquímico do Mo em ambientes superficiais, que se relaciona 

frequentemente com espécies aniónicas, o que faz dele uma excepção entre os elementos 

metálicos, deverá condicionar o facto de este elemento surgir isolado, explicado unicamente pelo 

quinto eixo. De facto, o Mo não apresenta variações, ao longo dos perfis, relacionadas com os 

comportamentos de outros elementos, apresentando uma pequena auréola de dispersão 

secundária, em virtude da resistência dos seus minerais à alteração. 

Na figura 6.21 apresentam-se as projecções das amostras da totalidade da área da mina de 

Ervedosa no primeiro plano factorial. Ao analisar esta figura, e tendo em atenção a figura anterior, 

verifica-se a separação em quatro “populações” mais ou menos bem diferenciadas. Assim, pode-

se inferir que as “populações” assinaladas por A e por B reflectem a composição da anomalia 

representativa da mineralização. Estando a “população” A associada fundamentalmente ao grupo 

de elementos formado por Sn, W, U, Bi e Cu, que se relacionam com o pH de forma inversamente 

proporcional, mas também com afinidades a outros elementos como Pb, As e Ag e constituída por 

grande parte das amostras do perfil 1 (amostras 1 a 10), parte das amostras do perfil 2, 

nomeadamente as das escombreiras (amostras 2 a 4 e 9 a 12) e parte das amostras do perfil 3 

(amostras 3, 4, 9, 11 e 12). Já a “população” B, constituída por algumas das amostras do perfil 2 

(amostras 1, 5 e 6), por parte das amostras do perfil 3 (amostras 1, 2, 5, 6, 8 e 10) e pelas 

amostras do segmento final do perfil 4 (amostras 7 a 10), está associada, essencialmente, ao 

grupo de elementos formado por Fe, Mn, Co, Ni e Cr, que se relacionam com o pH de forma 

directamente proporcional, mas também com As, Ag e Cd. A “população” C é constituída pelas 

amostras que poderão ser consideradas como portadoras dos valores de fundo geoquímico 

(amostras 11 a 14 do perfil 1 e amostras 1 e 2 do perfil 4). Finalmente, a “população” D, 

constituída pelas restantes amostras, parece estabelecer a transição entre a anterior e a 

“população” assinalada por B. 

 

 
Figura 6.21- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas aos solos da mina de Ervedosa. 
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6.5- CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA MINA DE ADORIA 

 
Os solos naturais da área de Adoria apresentam uma coloração acastanhada no perfil 2 

(solos laterais às escombreiras), enquanto que no perfil 3 se apresentam castanhos-escuros a 

negros. Estes solos apresentam uma textura expedita grosseira. Os solos mineiros apresentam 

uma coloração amarelada e textura expedita também grosseira. 

Os solos mineiros encontram-se numa escombreira, estruturada em patamares, que 

resultou de um método construtivo por basculamento final, localizada em encosta e em vale, por 

um processo de despejo “misto”, em que as fracções laterais da escombreira eram constituídas 

por despejo livre, enquanto a zona central, e mais volumosa, resultava de uma sequência 

construtiva de despejo contra pequenos diques de retenção constituídos por muros construídos 

transversalmente ao longo do percurso da linha de água. Parte da escombreira foi sendo 

construída com material de extracção das galerias e outra parte com os estéreis resultantes do 

processo de fragmentação e concentração da lavaria. O patamar superior da escombreira foi 

adaptado para instalação de uma presa de decantação dos efluentes derivados do processo de 

concentração, mediante a construção de um pequeno dique de retenção em madeira escorada. 

 
 

6.5.1- PROPRIEDADES EDÁFICAS 
 
Os dados analíticos relativos às propriedades físicas ou químicas, com maior relevância 

para a sua caracterização edáfica, são apresentados na tabela 6.18. 

 
Tabela 6.18- Resultados analíticos das principais propriedades edáficas dos solos da mina de Adoria. 

 

 Perfil 2  Perfil 3 
Propriedades Amostra 1 Amostra 9 Amostra 17 Amostra 21  Amostra 1 Amostra 7
        
Textura expedita Grosseira Grosseira Grosseira Grosseira  Grosseira Grosseira
Análise granulométrica (%):        

areia grossa 51,5 54,0 67,2 15,2  45,3 68,0 
areia fina 35,7 32,8 12,8 60,1  32,6 22,4 

limo 10,9 14,1 20,9 23,7  19,8 10,5 
argila 1,9 0,1 0,1 1,0  2,3 0,1 

Textura Areno-
franco 

Areno-
franco 

Franco-
arenoso 

Franco-
arenoso  Franco-

arenoso 
Areno-
franco 

Complexo de troca:        
bases de troca (cmol+/kg):        

Ca2+ 0,46 0,06 0,10 0,11  0,27 0,19 
Mg2+ 0,21 0,11 0,08 0,08  0,32 0,19 

K+ 0,15 0,07 0,06 0,06  0,15 0,08 
Na+ 0,06 0,03 0,03 0,03  0,11 0,03 

soma das bases de troca 0,88 0,26 0,26 0,28  0,86 0,48 
Acidez de Troca (cmol+/kg):        

H+ 0,1 0,07 0,06 0,23  0,17 0,13 
Al3+ 1,54 1,28 1,08 1,72  4,40 1,47 

Capacidade de troca (cmol+/kg) 2,52 1,61 1,40 2,23  5,43 2,08 
Grau de saturação (%) 35,1 16,4 18,7 12,6  15,7 23,3 
Matéria orgânica (%) 6,55 0,91 0,59 0,47  15,64 2,76 
pH:        

H2O 5,2 4,6 4,6 3,8  4,0 4,8 
KCl 4,1 3,7 3,5 3,1  3,3 3,9 

P e K assimiláveis (mg/kg):        
P2O5 64 154 72 857  41 50 
K2O 60 40 32 36  52 50 

 - 309 -



Capítulo 6 – GEOQUÍMICA DOS SOLOS 

Na figura 6.22 apresenta-se a classificação textural dos solos de Adoria. Atendendo às 

amostras estudadas, estes solos variam entre o areno-franco e o franco-arenoso. 

 

 
Figura 6.22- Classificação da textura dos solos de Adoria, com base no diagrama triangular para classificação 
da textura adaptado aos limites internacionais das fracções granulométricas. 

 

Como seria de esperar, atendendo a que se tratam de solos ácidos, os catiões de troca 

dominantes são o alumínio e o hidrogénio. Segundo os critérios referidos por ALCALÁ DEL OLMO 

(1995), podemos considerar que quer os solos naturais quer os solos mineiros de Adoria se 

caracterizam por uma reduzida capacidade de retenção de catiões. É de realçar, porém, a 

amostra 1 do perfil 3, com um valor de CTCe de 5,43 cmol+/kg e à qual corresponde o nível de 

matéria orgânica mais elevado. 

Segundo as designações apresentadas por COSTA (1995), indicativas do nível de matéria 

orgânica (tabela 6.4), os solos naturais do perfil 2 caracterizam-se por níveis altos e os solos 

naturais do perfil 3 caracterizam-se por níveis médios a muito altos. Já os solos mineiros 

caracterizam-se por níveis de matéria orgânica muito baixos a baixos. 

Segundo a escala adoptada no USDA, os solos naturais do perfil 2 são classificados como 

fortemente ácidos, enquanto que os solos mineiros e os solos naturais do perfil 3 variam entre 

muito fortemente ácidos e extremamente ácidos. Utilizando a escala de Pratolongo, os solos da 

área de Adoria classificam-se entre ácidos e hiperácidos (figura 6.23). Segundo a classificação 

proposta por SMITH et al. (1974), estes solos mineiros consideram-se entre ácidos e extremamente 

ácidos. 
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Figura 6.23- Variação do pH nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação das classes 
a que pertencem (linhas a tracejado), segundo a escala de Pratolongo. 

 

 

6.5.2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 
Na tabela 6.19 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados e do pH, relativos à globalidade das amostras (os resultados analíticos integrais são 

apresentados no anexo 6.2). Na figura 6.24 apresentam-se os gráficos box & whisker plot 

respectivos. 

 
Tabela 6.19- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos da área 
de Adoria (n=39; valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão Coeficiente de 
variação 

pH 4,40 4,50 3,30 5,50 0,54 0,12 

Fe 1,39 1,35 0,85 2,35 0,33 0,23 

Mn 431 435 115 799 230 0,53 

Cu 190 163 14,5 844 170 0,89 

Zn 157 123 64,0 854 162 1,03 

Pb 2409 2049 43,7 8945 2280 0,95 

Cr 6,94 5,72 4,14 13,8 2,83 0,41 

Co 1,23 0,97 0,43 2,50 0,65 0,53 

Ni 3,41 2,96 1,79 6,88 1,47 0,43 

Mo 1,28 0,93 n.d. 2,83 0,80 0,62 

Cd 1,08 0,51 0,24 10,7 2,21 2,05 

Bi 84,8 55,4 1,08 326 86,2 1,02 

Sn 41,3 42,9 13,5 84,3 19,9 0,48 

W 90,6 75,2 5,87 451 95,5 1,05 

Ag 20,5 16,6 0,43 72,8 18,8 0,92 

As 431 276 10,7 3457 747 1,73 

U 54,1 54,5 1,25 188 44,0 0,81 
n.d.- não detectado 
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Figura 6.24- Gráficos box & whisker plot dos elementos químicos dos solos de Adoria (valores em mg/kg com 
excepção do Fe que é expresso em %). 

 

Da observação da tabela 6.19 e da figura 6.24 pode verificar-se que alguns elementos, 

como o Fe, o Cr, o Ni, o Sn, o Co, o Mn e, em menor grau, o Mo, se destacam por apresentarem 

variações mais baixas nos teores, em comparação com a generalidade dos elementos, estando 

presentes no solo de forma mais ou menos homogénea, pelo que as suas concentrações deverão 

ser controladas essencialmente pelos factores intrínsecos à origem e evolução dos solos. Os 

restantes elementos caracterizam-se por apresentarem grandes variações nos teores, 

evidenciando claramente a presença de “outliers”. 
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Na tabela 6.20 apresentam-se os valores médios e as variações de teores, dos mesmos 

parâmetros e amostras, mas distinguindo entre os dois perfis amostrados. Na tabela 6.21 

apresenta-se a matriz de correlação entre os parâmetros estudados. 

 
Tabela 6.20- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos em cada um dos 
perfis da área de Adoria (valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 

 

 Perfil 2 (n=27) Perfil 3 (n=12) 

 Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH 4,50 3,30 5,50 4,18 3,70 4,80 
Fe 1,40 0,99 2,35 1,37 0,85 2,01 
Mn 508 178 799 257 115 479 
Cu 236 82,3 844 85,9 14,5 173 
Zn 184 85,8 854 94,9 64,0 128 
Pb 3146 736 8945 750 43,7 2180 
Cr 5,75 4,14 9,75 9,62 5,50 13,8 
Co 1,13 0,43 2,50 1,44 0,92 2,49 
Ni 2,83 1,79 5,33 4,72 2,90 6,88 
Mo 1,50 0,52 2,83 0,37 n.d. 0,93 
Cd 1,29 0,24 10,7 0,62 0,33 1,37 
Bi 109 19,9 326 31,5 1,08 97,8 
Sn 49,7 25,8 84,3 22,5 13,5 42,9 
W 118 25,8 451 28,5 5,87 80,0 
Ag 25,8 6,10 72,8 8,51 0,43 24,8 
As 592 71,0 3457 70,0 10,7 327 
U 63,4 1,25 188 33,0 3,65 83,2 

n.d.- não detectado 

 
Tabela 6.21- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
solos da área de Adoria (n = 39; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 encontram-se 
a negrito). 
 

 pH Fe Mn Cu Zn Pb Cr Co Ni Mo Cd Bi Sn W Ag As 

pH 1                

Fe -0,67 1               

Mn -0,07 0,26 1              

Cu -0,40 0,60 0,37 1             

Zn -0,50 0,70 0,13 0,93 1            

Pb -0,45 0,65 0,65 0,89 0,77 1           

Cr -0,20 0,08 -0,72 -0,47 -0,22 -0,55 1          

Co 0,05 0,09 -0,78 -0,16 0,12 -0,40 0,57 1         

Ni -0,06 -0,06 -0,86 -0,47 -0,20 -0,62 0,93 0,73 1        

Mo 0,12 0,15 0,49 0,25 0,18 0,43 -0,56 -0,11 -0,45 1       

Cd -0,46 0,61 -0,03 0,88 0,97 0,65 -0,11 0,20 -0,07 0,05 1      

Bi -0,38 0,59 0,67 0,81 0,73 0,92 -0,53 -0,41 -0,58 0,42 0,64 1     

Sn -0,13 0,45 0,70 0,77 0,59 0,83 -0,73 -0,53 -0,78 0,51 0,47 0,74 1    

W -0,40 0,63 0,45 0,93 0,91 0,86 -0,48 -0,20 -0,49 0,34 0,86 0,89 0,78 1   

Ag -0,42 0,63 0,67 0,86 0,75 0,98 -0,55 -0,41 -0,60 0,44 0,63 0,96 0,79 0,86 1  

As -0,55 0,73 0,28 0,95 0,97 0,87 -0,29 -0,04 -0,31 0,23 0,92 0,83 0,66 0,94 0,85 1 

U 0,18 0,04 0,45 0,23 0,14 0,27 -0,57 -0,46 -0,59 0,21 0,07 0,29 0,58 0,34 0,27 0,14 
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A análise integrada da matriz de correlação permite verificar as correlações positivas 

privilegiadas do Fe com a maioria dos restantes elementos, nomeadamente com As, Zn, Pb, W, 

Ag, Cd, Cu, Bi e Sn. O Mn correlaciona-se solidariamente com Sn, Bi, Ag, Pb, Mo, W, U e Cu. É 

de salientar, contrariamente ao esperado, as fortes correlações negativas entre o Mn e o Ni, Co e 

Cr. Verificam-se ainda correlações solidárias fortes entre o Cr, o Co e o Ni. Entre os restantes 

metais verificam-se também importantes correlações positivas entre si. 

 

 

6.5.2.1- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ELEMENTOS NOS PERFIS DOS SOLOS 
 

Os teores de Fe encontrados nos solos de Adoria encontram-se dentro do intervalo de 

concentrações de Fe total mais comum nos solos mundiais, 0,5 a 5 % (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001), pelo que, as considerações tecidas para a área de Ervedosa também se ajustam 

a esta situação. Nomeadamente o facto de os valores de pH registados nestes solos, que os 

classificam entre extremamente ácidos e fortemente ácidos, poderem provocar a alta mobilidade 

do Fe, fomentando o seu transporte e mobilização destes solos. 

As correlações positivas entre o Fe, e o As, Zn, Pb, W, Ag, Cd, Cu e Bi encontram 

explicação na tendência generalizada de fixação destes elementos pelos óxidos e hidróxidos de 

Fe presentes no solo (JAMES & BARROW, 1981). 

A distribuição espacial do Fe nos dois perfis estudados é apresentada na figura 6.25. No 

perfil 2, a variação dos teores de Fe permite diferenciar com clareza as amostras dos solos 

naturais, laterais às escombreiras (amostras 1 a 4 e 25 a 27), das amostras dos solos mineiros 

(entre 5 e 24). Nestas, há que realçar as amostras das estações 15 e 16 e envolventes, com os 

teores de Fe mais elevados. Na proximidade destas estações de amostragem é possível 

identificar fenómenos de ferruginização e formação de couraças ferruginosas de grandes 

dimensões. 

 

 
Figura 6.25- Variação dos teores de Fe nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 
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A ferruginização é fenómeno mais amplamente distribuído nestas escombreiras, mas é 

particularmente intensa no patamar imediatamente a montante dos locais de amostragem 15 e 16, 

visível pela intensa cromatização ferruginosa dos materiais acumulados. A alteração dos 

sulfuretos implica a formação de óxidos-hidróxidos de Fe, responsáveis pela cromatização 

referida, onde dominam os tons ocres, amarelos e avermelhados. A formação de couraças pode 

ser constatada no patamar referido, onde está largamente representada. Tratam-se de agregados, 

fortemente coesos, de dureza e densidade elevadas, e com tonalidades que podem alternar entre 

o vermelho, castanho alaranjado e negro esverdeado. As couraças, partidas com o martelo, 

revelam um aspecto bandado, em virtude de o material aprisionado, no seu interior, estar 

distribuído segundo leitos de espessura, granulometria e tonalidades variadas. O cimento é 

constituído, essencialmente, por óxidos e hidróxidos de Fe. 

Apenas com o objectivo de proceder a um estudo preliminar da composição das couraças, 

recorreu-se à observação de lâminas delgadas polidas ao microscópio de luz reflectida e 

transmitida, assim como de fragmentos das couraças à lupa e à vista desarmada. Os sulfuretos, 

nomeadamente pirite, galena, calcopirite e blenda, constituem a mineralogia dominante na 

composição destas crustificações. Como minerais acessórios é possível identificar quartzo, 

moscovite e volframite, em proporções muito reduzidas. A cimentação dos fragmentos destes 

minerais é feita, essencialmente, por óxidos de Fe, que constituem a mais significativa mineralogia 

neoformada. A deposição destes óxidos de ferro, em redor dos minerais da paragénese primária e 

no interior das fracturas, parece exercer em acentuado efeito de protecção e isolamento, visto que 

os clastos de sulfuretos se encontram muito pouco alterados ou mesmo intactos. 

As crustificações parecem, assim, constituir um excelente mecanismo de fixação de 

elementos químicos na escombreira, limitando a formação de acidez e a dispersão de metais no 

meio, ao assegurarem a preservação dos sulfuretos, em função do desenvolvimento de camadas 

protectoras. 

O terceiro perfil revela, em algumas amostras, teores de Fe superiores aos verificados nos 

solos naturais do segundo perfil e mesmo aos encontrados em amostras de escombreira, uma vez 

que foi efectuado a cotas inferiores, encontrando-se, por isso, topograficamente abaixo das 

escombreiras. Este facto pode estar relacionado quer com o transporte mecânico e acumulação 

de minerais mais resistentes à meteorização, quer com o transporte químico do Fe e a sua 

complexação pelas substâncias orgânicas, o que favorece a sua fixação, uma vez que os solos 

deste perfil são marcadamente mais ricos em matéria orgânica. 

Relativamente ao Mn, os valores observados nas amostras estudadas situam-se dentro dos 

valores considerados normais a nível mundial, quer por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) quer 

por ADRIANO (2001) e o valor médio obtido (431 mg/kg) situa-se abaixo do valor médio nos solos 

mundiais (530 mg/kg) considerado de fundo geoquímico por REIMANN e CARITAT (1998) e é 

significativamente inferior ao valor médio (1000 mg/kg) reportado por ADRIANO (2001). 

 - 315 -



Capítulo 6 – GEOQUÍMICA DOS SOLOS 

A distribuição dos teores de Mn ao longo dos dois perfis amostrados está representada na 

figura 6.26. 

 

 
Figura 6.26- Variação dos teores de Mn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 

 

A distribuição do Mn, ao longo dos perfis, parece encontrar-se primordialmente controlada 

pela mineralização, pois os valores mais elevados encontram-se nas amostras colhidas sobre as 

escombreiras (amostras de 5 a 24 no perfil 2) e na auréola de dispersão secundária no perfil 3. 

Tal como já foi referido para a área de Ervedosa, embora os solos ácidos reúnam condições 

favoráveis para a mobilização do Mn das camadas mais superficiais do solos, verifica-se que parte 

das amostras estudadas apresenta concentrações elevadas de Mn, pelo que se pode considerar a 

formação de óxidos de Mn e de coprecipitados com o Fe. A complexação com a matéria orgânica 

pode também ser uma explicação para a imobilização do Mn nos solos do perfil 3. 

O valor médio observado para o Cu é de 190 mg/kg, onde metade das amostras apresenta 

teores superiores a 163 mg/kg. Estes valores situam-se muito acima do intervalo reportado por 

vários autores, como representativo a nível mundial e que se situa entre os 6 e os 60 mg/kg 

(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). O teor médio de Cu no perfil 2 (236 mg/kg) é cerca de 9 vezes 

superior ao valor de fundo mundial estimado por REIMANN e CARITAT (1998). A presença de 

calcopirite na mineralização e a fraca mobilidade do Cu nos solos, poderão explicar a sua 

presença em grandes quantidades nestes solos. 

O Cu apresenta as correlações positivas mais fortes com o As, o Zn, o W, o Pb, o Cd, a Ag, 

o Bi, o Sn e o Fe, ou seja, com os elementos que, conjuntamente com ele, fazem parte da 

mineralização e da auréola de dispersão secundária. 

A distribuição espacial do Cu nos perfis estudados é apresentada na figura 6.27. Embora 

todos os valores de Cu, no perfil 2, se situem acima do nível de referência, segundo a norma de 

qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997), a variação 

dos seus teores ao longo do perfil revela quer a presença das escombreiras (amostras 5 a 24), 
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com a generalidade dos valores acima do limite máximo admitido para solos agrícolas, segundo a 

mesma norma, quer a anomalia resultante da aproximação às couraças de sulfuretos 

anteriormente referidas (junto às estações 15 e 16), com teores significativamente superiores ao 

referido limite máximo admitido pela norma de qualidade do Ontário. 

 

 
Figura 6.27- Variação dos teores de Cu nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 

No perfil 3, o Cu manifesta variações fortemente solidárias com as verificadas no perfil 2, o 

que deverá reflectir a auréola de contaminação em Cu para jusante das escombreiras. Os solos 

mineiros são muito ácidos, o que possibilitaria a solubilização deste elemento e a sua posterior 

mobilização através das águas de drenagem para os solos a jusante. A explicação para a 

acumulação de Cu nos solos do perfil 3 pode residir na presença importante de óxidos de Fe, Al e 

Mn nestes solos, principais fixadores de Cu (ADRIANO, 2001), bem como de minerais argilosos que 

permitiriam a adsorção do Cu na sua superfície, assim como nas maiores quantidades de matéria 

orgânica nestes solos relativamente aos solos do perfil 2. 

O valor médio observado para o Zn é de 157 mg/kg, onde metade das amostras apresenta 

teores superiores a 123 mg/kg. Portanto, as concentrações totais de Zn destes solos apresentam 

níveis médios um pouco superiores aos considerados de fundo geoquímico mundial (17 a 125 

mg/kg segundo KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), devido à amostragem no perfil 2, onde o valor 

médio é de 184 mg/kg. O teor médio de Zn no perfil 3 é da mesma ordem de grandeza do valor 

médio referido por ADRIANO (2001) como indicativo do fundo pedogeoquímico mundial, mas no 

perfil 2, o teor médio de Zn é superior aos valores médios de fundo mundial apresentados quer 

por REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), em mais do dobro. 

O Zn apresenta as correlações positivas mais fortes com o Cd, o As, o Cu, o W, o Pb, a Ag, 

o Bi, o Fe e o Sn, ou seja, e à semelhança do Cu, com os elementos que, conjuntamente com ele, 

fazem parte da mineralização e da auréola de dispersão secundária. 
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De resto, este elemento apresenta um comportamento muito idêntico ao do Cu, ao longo 

dos perfis amostrados (figura 6.28), mas com teores na generalidade mais baixos. Este facto 

poderá estar relacionado com a elevada mobilidade deste elemento, em ambientes ácidos e 

oxidantes, com reflexos na fuga do elemento das zonas mais próximas da exploração mineira. 

Mais uma vez se destacam as amostras 15 e 16, pelos seus teores em Zn muito elevados, o que 

confirma a importância das couraças na retenção dos elementos químicos. 

 

 
Figura 6.28- Variação dos teores de Zn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 

Relativamente ao Pb verifica-se que o valor médio observado é de 2409 mg/kg e verifica-se 

que metade das amostras apresenta teores superiores a 2049 mg/kg. Portanto, as concentrações 

totais de Pb nestes solos são extremamente elevadas, apresentando níveis médios 

significativamente superiores aos considerados de fundo geoquímico mundial por KABATA-PENDIAS 

& PENDIAS (2001) e por ADRIANO (2001) em ambos os perfis. O valor médio obtido para o perfil 2 é 

cerca de 185 vezes superior ao valor médio de fundo mundial estimado por REIMANN e CARITAT 

(1998), enquanto que no perfil 3 o valor médio é cerca de 44 vezes superior a este valor de 

referência. 

Os dados dos coeficientes de correlação linear (tabela 6.21) mostram que o Pb se 

relaciona, positivamente, com a Ag, o Bi, o As, o W, o Sn, o Cd, o Fe, o Mn, o Cu e o Zn e, 

negativamente, com o Ni e o Cr. 

A distribuição dos teores de Pb ao longo dos perfis amostrados (figura 6.29) mostra 

claramente a presença da anomalia que as escombreiras representam, que são atravessadas 

pelo perfil 2, e denuncia a auréola de dispersão secundária, intersectada pelo perfil 3, 

responsáveis pelos teores de Pb mais elevados encontrados nesta área e que se revelam 

superiores ao nível máximo admitido para solos agrícolas, pela norma de qualidade do Ontário. 
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Figura 6.29- Variação dos teores de Pb nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
 

Relativamente ao Cr, verifica-se que a média global obtida (6,94 mg/kg) se situa abaixo do 

intervalo de valores médios normais (7 – 221 mg/kg) apresentado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS 

(2001) e é significativamente inferior aos valores médios estimados por REIMANN e CARITAT (1998) 

e ADRIANO (2001) para os solos a nível mundial. É no perfil 3 que se registam os teores mais 

elevados de Cr, com um valor médio de 9,62 mg/kg e oscilando entre 5,50 e 13,8 mg/kg. 

O teor médio de Co encontrado nas amostras estudadas (1,23 mg/kg) também se encontra 

abaixo do intervalo reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários 

tipos de solos de diversos países (1,6 – 21,5 mg/kg) e é igualmente significativamente inferior às 

médias estimadas quer por REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo 

geoquímico mundial. 

Também o valor médio de Ni da globalidade das amostras (3,41 mg/kg) se situa abaixo do 

intervalo indicado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários tipos de 

solos de diversos países (4 – 55 mg/kg) e é significativamente inferior aos valores médios 

estimados, quer por REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico 

mundial (20 mg/kg). 

Portanto, o Cr, o Co e o Ni apresentam-se nos solos da área de Adoria em teores baixos e 

com pequena variação, conforme se pode observar nas figuras 6.30, 6.31 e 6.32. 

O Cr, o Co e o Ni correlacionam-se entre si de forma solidária e não apresentam 

correlações positivas com mais nenhum dos parâmetros analisados. Pelo contrário, de um modo 

global, estes elementos exibem uma correlação negativa com grande parte dos elementos 

presentes na mineralização. 
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Figura 6.30- Variação dos teores de Cr nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 

 

 
Figura 6.31- Variação dos teores de Co nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 

 

 
Figura 6.32- Variação dos teores de Ni nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 
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Além de apresentarem um comportamento semelhante, o Cr, o Co e o Ni manifestam-se 

com valores menores nas amostras colhidas nas escombreiras e na auréola de contaminação 

secundária, em relação à área geral. Os teores mais elevados destes elementos encontram-se 

nas amostras do perfil 3. Portanto, por um lado, verifica-se que para esta gama de valores de pH a 

elevada mobilidade destes elementos prevalece sobre a tendência para a sua coprecipitação com 

os óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, traduzindo-se na sua dispersão e, por outro, manifesta-se a 

sua grande afinidade com a matéria orgânica nas amostras 1 a 6 dos solos do perfil 3, onde os 

teores desta podem chegar aos 15,6 %. 

O teor médio de Mo é de 1,15 mg/kg, situando-se dentro do intervalo reportado por KABATA-

PENDIAS e PENDIAS (2001), como representativo a nível mundial (1 e 3,1 mg/kg) e é da mesma 

ordem de grandeza da média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para o fundo geoquímico 

mundial (1,2 mg/kg). Os valores mais elevados foram encontrados nas amostras do perfil 2, com 

uma média situada em 1,50 mg/kg. 

O Mo, apesar de apresentar teores baixos e uma pequena amplitude de teores na sua 

distribuição, manifesta variações algo erráticas, não apresentando variações implicitamente 

relacionadas com o comportamento de outros elementos, parecendo apenas tratar-se de 

variações intrínsecas à sua própria distribuição nos solos (figura 6.33). É de notar que os valores 

mais altos de Mo se encontram em amostras das escombreiras e dos solos laterais ou a jusante 

destas. Este aspecto revela, provavelmente, e à semelhança do verificado para a área de 

Ervedosa, que a dispersão fundamental do Mo ocorre por via mecânica, condicionando uma 

auréola de dispersão secundária relativamente pequena. 

 

 
Figura 6.33- Variação dos teores de Mo nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

O valor médio observado para o Cd da globalidade das amostras estudadas (1,08 mg/kg) 

encontra-se dentro do intervalo de valores médios apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS 

(2001) como normal em solos de vários países (0,06 – 1,1 mg/kg). Porém, em ambos os perfis os 
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seus valores médios superam o valor médio estimado, quer por REIMANN e CARITAT (1998) quer 

por ADRIANO (2001), como de fundo geoquímico mundial. A maior parte das amostras estudadas 

caracterizam-se por teores de Cd inferiores ao nível de referência da norma de qualidade do 

Ontário, mas as amostras 15 e 16 do perfil 2, que denunciam a proximidade às couraças de 

sulfuretos, apresentam valores significativamente superiores ao nível máximo admitido para solos 

agrícolas pela referida norma. 

O Cd correlaciona-se de forma solidária com grande parte dos restantes elementos 

característicos da mineralização, ou seja com o Zn, o As, o Cu, o W, o Pb, o Bi, a Ag e o Fe. 

A variação dos teores de Cd ao longo dos perfis amostrados (figura 6.34) revela, por um 

lado, a influência das escombreiras nos teores de Cd e, por outro, a afinidade que este elemento 

revela para se complexar com a matéria orgânica dos solos. No perfil 3, a jusante das 

escombreiras e com solos mais ricos em matéria orgânica, verificam-se teores de Cd, em alguns 

casos, idênticos ou superiores aos das escombreiras. Porém, a grande solubilidade do Cd, em 

ambientes ácidos, determina, assim, a sua dispersão mais fácil, que se traduz em teores 

relativamente baixos. 

 

 
Figura 6.34- Variação dos teores de Cd nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
 

O Bi apresenta um teor médio de 84,8 mg/kg, valor que é cerca de 282 a 339 vezes 

superior aos valores médios apontados por REIMANN e CARITAT (1998) e por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS (2001), 0,3 e 0,25 mg/kg, respectivamente, como de fundo geoquímico mundial. Os 

teores mais elevados em Bi foram encontrados nas amostras do perfil 2, onde o valor médio (109 

mg/kg) é entre 363 a 436 vezes superior aos valores médios indicados por aqueles autores. 

O Bi correlaciona-se positivamente com a Ag, o Pb, o W, o As, o Cu, o Sn, o Zn, o Mn, o Cd 

e o Fe, ouse já com os elementos característicos da mineralização, e negativamente com o Ni e o 
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Cr. Assim, a variação dos teores de Bi, ao longo dos perfis amostrados (figura 6.35), revela 

semelhanças evidentes com as variações verificadas para aqueles elementos. 

 

 
Figura 6.35- Variação dos teores de Bi nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 

 

O teor médio de Sn da globalidade das amostras (41,3 mg/kg) é significativamente superior 

ao valor máximo do intervalo de teores médios considerados normais por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS (2001) para os solos dos Estados Unidos e é cerca de 10 vezes superior ao valor médio 

estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (4 mg/kg). A variação 

de teores de Sn das amostras estudadas (13,5 – 84,3 mg/kg) encontra-se também muito acima da 

variação de teores apontada por ADRIANO (2001) como normal nos solos a nível mundial (1 – 10 

mg/kg). 

Como vem sido referido ao longo do texto, o Sn manifesta as correlações positivas mais 

fortes com o Pb, o Cu, o Bi, o Mn, o Zn e o Mo, mas também com a Ag, o W, o As e o U, e 

correlaciona-se negativamente com o Ni, o Cr e o Co. 

A variação dos teores de Sn ao longo dos perfis amostrados encontra-se representada na 

figura 6.36. Os teores mais elevados de Sn ocorrem nos solos do perfil 2 (25,8 – 84,3 mg/kg), 

onde a variação de teores denuncia a anomalia associada às escombreiras, na sua generalidade 

e, em particular, a presença das couraças de sulfuretos na proximidade das estações de 

amostragem 15 e 16. 

A evolução dos teores de Sn nos solos do perfil 3 acompanha a evolução do perfil 2, 

evidenciando o seu enriquecimento em Sn como resultado da actividade mineira e dispersão a 

partir das escombreiras. 
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Figura 6.36- Variação dos teores de Sn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 

 

O intervalo de teores de W (5,87 - 451 mg/kg) encontra-se muito acima do intervalo de 

valores apontado por URE et al. (1979) como normal em solos escoceses (0,68 – 2,7 mg/kg). O 

teor médio de W (90,6 mg/kg) é significativamente superior ao valor médio estimado por REIMANN 

e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (1,5 mg/kg), em ambos os perfis 

amostrados. 

O W apresenta as correlações solidárias mais fortes com o As, o Cu, o Zn, o Bi, a Ag, o Cd, 

o Pb, o Sn e o Fe. 

À semelhança do verificado com os elementos com os quais se correlaciona, é no perfil 2 

que se observam os teores mais elevados em W, com uma média de 118 mg/kg. Os teores mais 

elevados ocorrem também nas estações 15 e 17 (figura 6.37). 

 

 
Figura 6.37- Variação dos teores de W nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 
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A variação de teores de Ag da globalidade das amostras estudadas (0,43 – 72,8 mg/kg) 

apresenta o valor máximo significativamente acima do máximo do intervalo de variação indicado 

por ADRIANO (2001) como o mais frequente nos solos a nível mundial (<0,1 – 1 mg/kg). O valor 

médio de Ag (20,5 mg/kg) é cerca de 293 vezes superior ao valor médio estimado por REIMANN e 

CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (0,07 mg/kg), sendo também 

significativamente superior aos valores de fundo dados por SHACKLETTE e BOERNGEN (1984), que 

indicam como média mundial 0,7 mg/kg, em solos desprovidos de matéria orgânica, e 2 a 5 mg/kg, 

em solos ricos em matéria orgânica. 

A variação dos teores de Ag (figura 6.38) mostra que estes são superiores nos solos 

mineiros e limítrofes e nos sectores sob influência da auréola de contaminação. Os teores de Ag 

em todas as amostras são superiores ao nível de referência (0,35 mg/kg) indicado na norma de 

qualidade do Ontário e grande parte das amostras do perfil 2 e algumas do perfil 3 superam o 

limite máximo (20 mg/kg) admitido para solos agrícolas (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN 

ONTARIO, 1997). 

 

 
Figura 6.38- Variação dos teores de Ag nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 

A Ag correlaciona-se de forma positiva com o Pb, o Bi, o Cu, o W, o As, o Sn, o Zn, o Mn, o 

Cd e o Fe e de forma negativa com o Ni e o Cr. A grande semelhança entre os perfis relativos à 

Ag e os respeitantes ao Cu reforça, uma vez mais, o conhecimento de que o comportamento da 

Ag nos solos é bastante semelhante ao do Cu. 

O teor médio de As dos solos estudados (431 mg/kg) encontra-se muito acima do intervalo 

de valores médios reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários 

tipos de solos de diversos países (2,2 – 16,3 mg/kg) e supera em cerca de 86 vezes a média 

estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial e cerca de 60 vezes o valor 

médio apontado por ADRIANO (2001). É no perfil 2 que se registam os teores mais elevados de As, 
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com um valor médio de 592 mg/kg e oscilando entre 71,0 e 3457 mg/kg. Neste perfil, todas as 

amostras apresentam teores de As superiores ao limite máximo admitido para solos agrícolas 

segundo a norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 

1997). 

 

 
Figura 6.39- Variação dos teores de As nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 

Tal como tem vindo a ser referido, o As correlaciona-se positivamente com a generalidade 

dos elementos que caracterizam a mineralização (Zn, Cu, W, Cd, Pb, Ag, Bi, Fe e Sn). 

O As, ao estar presente na mineralização, sob a forma de arsenopirite, exibe uma notória 

anomalia ao longo do perfil 2, feito sobre o granito da Mina de Adoria e sobre as escombreiras, 

onde uma vez mais se destacam as amostras 15 e 16 (próximas das couraças de sulfuretos). A 

intersecção da auréola da dispersão secundária é bem evidente, no perfil 3, onde os teores de As 

evoluem de valores inferiores ao nível de referência para valores superiores ao nível máximo 

admitido para solos agrícolas, segundo a norma de qualidade que tem vindo a ser utilizada. 

Relativamente ao U, verifica-se que o seu teor médio (54,1 mg/kg) se encontra muito acima 

do intervalo de valores médios (0,79 – 11 mg/kg) apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) 

como normal em solos de diversos países e supera em cerca de 20 vezes a média estimada por 

REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial (2,7 mg/kg). 

O U não apresenta correlações fortes com nenhum dos restantes parâmetros, manifestando 

apenas uma correlação solidária ligeira com o Sn e correlações negativas, também fracas, com o 

Ni e o Cr. Porém, utilizando esta informação e observando a evolução dos teores de U ao longo 

dos perfis (figura 6.40), pode concluir-se que este elemento, apesar de apresentar um 

comportamento algo errático ao longo dos perfis, com grande amplitude de valores, parece 

ocorrer em associação com os elementos típicos da mineralização, uma vez que é possível 

reconhecer algumas semelhanças com os comportamentos de muitos dos elementos já descritos. 
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Figura 6.40- Variação dos teores de U nos solos ao longo dos perfis efectuados em Adoria. 

 

Os teores de U são significativamente mais elevados ao longo do perfil 2, nomeadamente 

na zona das escombreiras, e no perfil 3 na zona da auréola de contaminação. Portanto, a 

evolução ao longo dos perfis estudados ocorre de forma muito similar ao verificado para outros 

elementos, como Mn, Cu, Zn, Pb, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag e As. 

 

 

6.5.2.2- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 
 

Com a finalidade de facilitar e melhorar a interpretação dos dados geoquímicos dos solos 

da envolvente da mina de Adoria recorreu-se à aplicação da Análise em Componentes Principais 

(ACP). A matriz de dados utilizada na análise era composta por 39 indivíduos (amostras) e 17 

variáveis (pH, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As, e U). A tabela 6.22 

apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um dos eixos 

factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os três primeiros eixos 

factoriais explicam conjuntamente 85,27 % da variância total e apresentam valores próprios 

superiores a 1. Porém, a variável Mo encontra explicação unicamente no quarto eixo, pelo que, na 

tabela 6.23, se apresentam os valores das coordenadas activas nos quatro primeiros eixos. 

 
Tabela 6.22- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Adoria. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 9,55 3,75 1,20 0,93 0,61 0,32 0,24 

Variância explicada (%) 56,15 22,08 7,04 5,47 3,59 1,90 1,42 

Variância explicada acumulada (%) 56,15 78,23 85,27 90,74 94,33 96,23 97,65 
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Tabela 6.23- Coordenadas das variáveis activas nos quatro eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Adoria. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 
encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 

pH 0,4091 0,5372 -0,6086 0,0028 

Fe -0,6409 -0,4979 0,2805 -0,1541 

Mn -0,6448 0,6340 0,3228 -0,1533 

Cu -0,9247 -0,2442 -0,1535 0,1130 

Zn -0,8245 -0,5140 -0,2032 0,0922 

Pb -0,9657 -0,0182 0,1217 -0,1027 

Cr 0,6141 -0,6762 0,2540 -0,0054 

Co 0,3858 -0,7011 -0,4743 -0,2375 

Ni 0,6605 -0,6932 -0,0092 -0,0806 

Mo -0,4368 0,3551 -0,3148 -0,7083 

Cd -0,7183 -0,6020 -0,2573 0,1819 

Bi -0,9348 0,0045 0,1061 -0,0886 

Sn -0,8806 0,3037 -0,1044 0,0551 

W -0,9446 -0,1872 -0,1439 0,0849 

Ag -0,9569 0,0028 0,1227 -0,1242 

As -0,8956 -0,4164 -0,0667 0,0406 

U -0,3954 0,5222 -0,2140 0,4669 

 

Considerando os quatro eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – (Ni) e (Cr) em oposição a Pb, Ag, W, Bi, Cu, As, Sn, Zn, Cd, Mn e Fe 

Eixo 2 – (Mn), (pH) e U em oposição a Co, Ni, Cr, (Cd) e (Zn) 

Eixo 3 – pH 

Eixo 4 – Mo 

 

O eixo 1 explica até certo ponto as variáveis Ni e Cr em oposição às variáveis Pb, Ag, W, Bi, 

Cu, Sn, As, Zn, Cd, Mn e Fe. O eixo 2 explica em certa medida as variáveis Mn e pH em oposição, 

de uma forma mais nítida, às variáveis Co, Ni e Cr mas também, embora menos nitidamente, as 

variáveis Cd e Zn. A variável pH é melhor explicada pelo eixo 3. A variável Mo é somente 

explicada pelo eixo 4. 

A figura 6.41 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros três planos factoriais. 
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Figura 6.41- Projecções das variáveis nos primeiros três planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4), relativas aos solos da mina de Adoria. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 6.23 e a interpretação da figura 6.41 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 78,23 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

existência de uma associação de variáveis que representa a influência do contexto geológico, com 

distribuição por três grupos mais ou menos distintos: um conjunto constituído principalmente por 

Co, Ni e Cr e, em certa medida, Cd e Zn; que, na generalidade, se correlaciona negativamente 

com o grupo formado por U e, parcialmente, por Mn e pH e um terceiro grupo, mais expressivo, 

constituído por Pb, Ag, W, Bi, Cu, As, Sn, Zn, Cd, Mn e Fe. 

Nos restantes planos factoriais, verifica-se de forma mais marcada a oposição entre as 

variáveis principalmente explicadas pelo eixo 1, que explica sozinho 56,15 % da variância, 

reforçando-se a aproximação entre as variáveis do terceiro grupo acima referido (Pb, Ag, W, Bi, 

Cu, As, Sn, Zn, Cd, Mn e Fe) em oposição às variáveis Cr e Ni. 

O pH é melhor explicado no segundo plano factorial, mostrando-se independente das 

restantes variáveis aí representadas, embora no primeiro plano revele alguma afinidade com as 

variáveis Mn e U. 

O Mo é explicado unicamente e isoladamente no terceiro plano factorial. Este elemento não 

apresenta variações implicitamente relacionadas com o comportamento de outros elementos, 

manifestando-se em teores baixos e com pequena amplitude de teores na sua distribuição, 

embora esta seja algo errática ao longo dos perfis. 
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Portanto, com base no anteriormente exposto e nos resultados da ACP, pode-se concluir 

que existem dois grupos fundamentais de elementos, tendo em consideração o seu 

comportamento no solo. Um grupo composto essencialmente por Co, Ni e Cr, que se apresentam 

como elementos presentes no solo em teores não anómalos e surgindo como controlados, em 

certa medida, pelo pH. Outro grupo de elementos é constituído pelos que estão presentes na 

mineralização e que formam, de um modo mais ou menos extenso, a auréola de dispersão 

secundária (Pb, Ag, W, Bi, Cu, As, Sn, Zn, Cd, Mn e Fe). 

Observa-se uma forte oposição entre estes dois grupos de elementos, tal como se pode ver 

na figura 6.41. Esta, ilustra de uma forma clara que o eixo 1 opõe os elementos que melhor 

caracterizam a anomalia, causada pela mineralização e exploração mineira, em relação aos que 

se apresentam na generalidade das amostras em teores não anómalos. 

Na figura 6.42 apresentam-se as projecções das amostras da totalidade da área da mina de 

Adoria no primeiro plano factorial. Ao analisar esta figura, e tendo em atenção a figura anterior, 

pode verifica-se a separação em três “populações” bem diferenciadas: A, constituída pelas 

amostras de solos naturais do perfil 2 e por parte das amostras do perfil 3 (amostras 1 a 6), que 

podem ser consideradas como portadoras dos valores de fundo geoquímico. Esta “população” 

surge associada às variáveis Co, Cr e Ni, uma vez que é nestas amostras que se observam os 

teores mais altos destes elementos; B, que reflecte a composição da anomalia representativa da 

mineralização e que é constituída pela maioria das amostras dos solos mineiros e pelas restantes 

amostras do perfil 3 (amostras 7 a 10). Esta “população” ocorre associada à generalidade dos 

elementos químicos estudados, nomeadamente Mn, Pb, Bi, Sn, Mo, Ag e U; e C, constituída pelas 

amostras 15 e 16 do perfil 2 (próximas da couraça de sulfuretos), que também reflectem a 

anomalia geoquímica referida, mas com teores muito mais elevados. Esta “população” surge 

associada de forma mais marcada aos elementos Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Bi e W. 

 

 
Figura 6.42- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas aos solos da mina de Adoria. 
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6.6- CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA MINA DE TAROUCA 
 
Os solos naturais (perfil 3) da área de Tarouca caracterizam-se por apresentarem uma 

coloração escura, apresentando-se castanhos-escuros a negros. A textura expedita é globalmente 
grosseira. Os solos mineiros (perfil 2) apresentam uma coloração amarelada a bege e textura 
expedita grosseira. Exceptua-se, neste perfil, as amostras 9 e 10, localizadas entre as duas 
escombreiras existentes, onde os solos são essencialmente castanhos. 

Os solos mineiros encontram-se em duas pequenas escombreiras, uma de lamas e outra 
de areias, próximas entre si e anexas à antiga lavaria. A escombreira de areias resultou de um 
processo de despejo livre, em vale, e encontra-se modelada para adequação a pista de desportos 
motorizados radicais. A escombreira de lamas foi instalada em planície, apresentando assim uma 
forma típica, sendo constituída pelos materiais mais finos, resultantes da fragmentação e 
concentração do diagrama de tratamento do minério. 

Na escombreira de lamas pode observar-se o fenómeno de argilização, com alguma 
distribuição, devido ao aspecto típico, induzido pelo processo de dessecação resultante da 
contracção de volume durante a secagem dos materiais argilosos. Em sectores onde se 
efectuaram escavações, e se pode observar o perfil da escombreira, é possível identificar a 
ocorrência de massas, essencialmente argilosas, endurecidas e mais ou menos friáveis, com 
tendência para uma separação em placas, ou esfoliação, e com cores alternadas devido, 
provavelmente, a conteúdos ferruginosos variados. VALENTE (1996) denominou estruturas deste 
tipo por couraças argilosas. Junto à lavaria, no pequeno espaço entre as duas escombreiras 
assinaladas, é possível identificar a existência de couraças de sulfuretos ao nível do solo, com 
pequena espessura mas com ampla distribuição horizontal. 

 
 

6.6.1- PROPRIEDADES EDÁFICAS 
 
Na tabela 6.24 apresentam-se as propriedades físico-químicas mais relevantes para a 

caracterização das propriedades edáficas de algumas das amostras estudadas. Na figura 6.43 
apresenta-se a classificação textural dos solos de Tarouca. Atendendo às amostras estudadas, 
estes solos variam entre o franco-limoso e o areno-franco. 

As bases de troca constituem os catiões de troca dominantes na generalidade das 
amostras; estas caracterizam-se por valores de pH entre 5,1 e 6,0. A amostra 7 do perfil 3 
constitui uma excepção, uma vez que, como seria de esperar, atendendo a que apresenta um 
valor de pH de 4,4, os catiões de troca dominantes são o alumínio e o hidrogénio. Segundo os 
critérios referidos por ALCALÁ DEL OLMO (1995), podemos considerar que quer os solos naturais 
quer os solos mineiros de Tarouca se caracterizam por uma reduzida capacidade de retenção de 
catiões. A amostra 7 do perfil 2 e a amostra 1 do perfil 3, às quais correspondem alguns dos 
valores mais elevados de argila e de matéria orgânica, respectivamente, destacam-se com os 
valores mais elevados de CTCe. É de realçar, porém, a amostra 7 do perfil 3, com um valor de 
CTCe relativamente baixo e à qual correspondem os valores mais elevados de argila e de matéria 
orgânica. Neste caso, o pH deverá ter uma influência fundamental, uma vez que, tal como já foi 
referido, esta amostra apresenta o valor de pH mais baixo do conjunto das amostras estudadas, o 
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que se traduz na maior solubilidade dos catiões metálicos e, portanto, numa menor quantidade 
total de catiões que podem ser retidos por uma certa quantidade de solo. 
 

Tabela 6.24- Resultados analíticos das principais propriedades edáficas dos solos da mina de Tarouca. 
 

 Perfil 2 Perfil 3 
Propriedades Amostra 7 Amostra 11 Amostra 17 Amostra 1 Amostra 7 
      
Textura expedita Grosseira Grosseira Grosseira Grosseira Grosseira 
Análise granulométrica (%):      

areia grossa 29,3 71,5 54,8 13,8 43,7 
areia fina 33,2 17,1 31,2 65,9 30,2 

limo 32,7 10,2 13,5 19,3 20,5 
argila 4,7 1,2 0,50 1,00 5,5 

Textura Franco-limoso Areno-franco Areno-franco Franco-arenoso Franco-arenoso 
Complexo de troca:      

bases de troca (cmol+/kg):      
Ca2+ 2,70 1,25 1,41 2,30 0,26 
Mg2+ 0,16 0,08 0,13 0,61 0,19 

K+ 0,17 0,09 0,10 0,20 0,14 
Na+ 0,10 0,10 0,06 0,11 0,10 

soma das bases de troca 3,13 1,51 1,70 3,23 0,68 
Acidez de Troca (cmol+/kg) 0,46 0,13 0,04 0,84 1,43 

H+ 0,02 0,04 0,02 0,05 0,09 
Al3+ 0,44 0,09 0,02 0,79 1,34 

Capacidade de troca (cmol+/kg) 3,60 1,64 1,74 4,07 2,11 
Grau de saturação (%) 87,2 92,3 97,6 79,4 32,2 
Matéria orgânica (%) 1,40 0,02 0,02 6,90 10,55 
pH:      

H2O 5,4 5,8 6,0 5,1 4,4 
KCl 4,4 4,9 5,0 4,2 3,8 

P e K assimiláveis (mg/kg):      
P2O5 46 109 149 85 19 
K2O 80 128 60 76 48 

 

 
Figura 6.43- Classificação da textura dos solos de Tarouca, com base no diagrama triangular para 
classificação da textura adaptado aos limites internacionais das fracções granulométricas. 
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Relativamente ao GSBe, verifica-se, como seria de esperar, que o valor mais baixo se 
encontra na amostra 7 do perfil 3 (32,2%), onde o Al de troca é o catião dominante, enquanto que 
nas restantes amostras as bases de troca são dominantes. 

Segundo as designações apresentadas por COSTA (1995), indicativas do nível de matéria 
orgânica (tabela 6.4), os solos naturais (perfil 3) caracterizam-se por níveis medianamente altos a 
altos e os solos mineiros (perfil 2) caracterizam-se por níveis muito baixos a baixos. 

Segundo a escala adoptada no USDA, a maioria dos solos do perfil 2 são classificados 
entre moderadamente ácidos e fortemente ácidos, enquanto que os solos correspondentes às 
amostras 9 e 10, deste perfil, se classificam como extremamente ácidos. Os solos naturais do 
perfil 3 variam entre fortemente ácidos e extremamente ácidos. Utilizando a escala de Pratolongo, 
os solos mineiros da área de Tarouca classificam-se na generalidade entre subácidos e ácidos, 
com excepção para os das amostras 9 e 10 que se classificam como hiperácidos (figura 6.44), e 
os solos naturais classificam-se entre ácidos e hiperácidos. Segundo a classificação proposta por 
SMITH et al. (1974), estes solos mineiros consideram-se entre neutros e ácidos. As diferenças 
encontradas nos solos das estações 9 e 10, relativamente às restantes amostras do perfil 2, 
encontram explicação no facto de que estes locais se situam no espaço entre as duas 
escombreiras, onde foram depositados concentrados de sulfuretos resultantes da lavaria. Os 
valores de pH na generalidade das amostras das escombreiras, os mais elevados de todo o 
conjunto, devem-se, provavelmente, a processos de neutralização, relacionados com a presença 
de níveis de rochas calcossilicatadas e carbonatadas na Formação Calciturbidítica e de 
carbonatos nos «skarns». 

 

 
Figura 6.44- Variação do pH nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação das 
classes a que pertencem (linhas a tracejado), segundo a escala de Pratolongo. 

 

 
6.6.2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 

Na tabela 6.25 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 
estudados e do pH, relativos à globalidade das amostras (os resultados analíticos integrais são 
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apresentados no anexo 6.3). Na tabela 6.26 apresentam-se os valores médios e as variações de 
teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre os dois perfis amostrados. Na 
figura 6.45 apresentam-se os gráficos box & whisker plot respectivos à globalidade das amostras. 

 
Tabela 6.25- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos da área 
de Tarouca (n=30; valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão Coeficiente de 
variação 

pH 5,40 5,70 4,30 6,30 0,62 0,11 
Fe 3,27 3,07 2,55 6,25 0,80 0,25 

Mn 1617 1770 269 2762 777 0,48 

Cu 41,7 40,6 25,0 101 17,6 0,42 

Zn 156 158 82,3 291 51,5 0,33 

Pb 19,0 13,3 8,21 65,6 13,6 0,72 

Cr 46,0 45,7 32,6 64,9 8,50 0,18 

Co 10,4 8,00 6,66 39,1 7,68 0,74 

Ni 28,0 27,8 17,4 58,3 8,75 0,31 

Mo 1,30 0,89 0,54 4,33 0,99 0,77 

Cd 1,79 1,52 0,20 6,46 1,49 0,83 

Bi 3,59 2,49 0,64 21,6 4,90 1,37 

Sn 151 171 6,97 310 90,0 0,60 

W 872 709 26,4 2672 772 0,89 

Ag 0,48 0,46 0,31 0,94 0,14 0,29 

As 710 211 52,3 7801 1869 2,63 

U 5,19 4,35 n.d. 7,78 2,24 0,43 
n.d.- não detectado 

 
Tabela 6.26- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos em cada um dos 
perfis da área de Tarouca (valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 

 

 Perfil 2 (n=20) Perfil 3 (n=10) 
 Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH 5,79 5,30 6,30 4,63 4,30 5,10 
Fe 3,39 2,55 6,25 3,04 2,77 3,40 

Mn 2053 1237 2762 745 269 1480 

Cu 48,6 30,8 101 28,0 25,0 31,1 

Zn 178 122 291 112 82,3 163 

Pb 17,3 8,21 65,6 22,5 16,8 26,5 

Cr 41,4 32,6 52,4 55,4 48,2 64,9 

Co 11,9 6,66 39,1 7,49 6,95 8,00 

Ni 27,6 17,4 58,3 28,7 24,8 32,0 

Mo 1,37 0,73 4,33 1,16 0,54 3,00 

Cd 2,33 1,16 6,46 0,70 0,20 1,62 

Bi 4,74 1,29 21,6 1,29 0,64 2,56 

Sn 199 88,5 310 54,7 6,97 132 

W 1140 336 2672 335 26,4 905 

Ag 0,49 0,31 0,94 0,47 0,39 0,57 

As 1012 183 7801 107 52,3 194 

U 3,56 n.d. 7,78 4,31 n.d. 7,67 
n.d.- não detectado 

 - 334 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Figura 6.45- Gráficos box & whisker plot dos elementos químicos dos solos de Tarouca (valores em mg/kg 
com excepção do Fe que é expresso em %). 

 

Da observação quer da tabela 6.25, quer da figura 6.45 pode verificar-se que alguns 

elementos, como a Ag, o Fe, o Mo, o Cd, o U e, em menor grau o Bi, o Co, o Cr e o Ni, se 

destacam por apresentarem variações mais baixas nos teores, em comparação com a 

generalidade dos elementos, estando presentes no solo de forma mais ou menos homogénea, 

devendo as suas concentrações controladas primordialmente por outros factores que não a 

contaminação induzida pela mineralização e pela exploração mineira. Os restantes elementos 

caracterizam-se por apresentarem grandes variações nos teores, evidenciando claramente a 

presença de “outliers”. 

Na tabela 6.27 apresenta-se a matriz de correlação entre os parâmetros estudados. 
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Tabela 6.27- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
solos da área de Tarouca (n = 30; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 encontram-
se a negrito). 
 

 pH Fe Mn Cu Zn Pb Cr Co Ni Mo Cd Bi Sn W Ag As 

pH 1                

Fe 0,23 1               

Mn 0,88 0,20 1              

Cu 0,54 0,89 0,41 1             

Zn 0,86 0,22 0,76 0,38 1            

Pb -0,26 0,84 -0,34 0,65 -0,28 1           

Cr -0,79 0,07 -0,84 -0,21 -0,58 0,46 1          

Co 0,24 0,98 0,18 0,92 0,14 0,85 0,01 1         

Ni -0,09 0,90 -0,19 0,76 -0,10 0,95 0,41 0.90 1        

Mo 0,04 0,72 -0,03 0,67 -0,06 0,73 0,08 0,77 0,75 1       

Cd 0,74 0,07 0,64 0,18 0,93 -0,35 -0,55 -0,02 -0,25 -0,17 1      

Bi 0,34 0,97 0,28 0,92 0,27 0,78 -0,12 0,98 0,82 0,74 0,13 1     

Sn 0,89 0,21 0,96 0,38 0,86 -0,34 -0,81 0,17 -0,19 -0,06 0,78 0,30 1    

W 0,69 0,18 0,73 0,20 0,86 -0,30 -0,55 0,09 -0,18 -0,14 0,90 0,23 0,87 1   

Ag 0,00 0,79 0,08 0,62 -0,04 0,72 0,02 0,78 0,69 0,74 -0,06 0,81 0,09 0,08 1  

As 0,19 0,96 0,13 0,89 0,08 0,87 0 0,98 0,88 0,78 -0,05 0,98 0,12 0,03 0,82 1 

U -0,15 -0,26 -0,21 -0,28 -0,08 -0,17 0,27 -0,33 -0,18 -0,62 0,01 -0,33 -0,16 0,02 -0,33 -0,34 

 

A matriz de correlação permite verificar as correlações positivas privilegiadas do pH com o 

Sn, o Mn, o Zn, o Cr, o Cd, o W e o Cu. O Fe manifesta correlações solidárias com a maioria dos 

restantes elementos, nomeadamente com o Co, o Bi, o As, o Ni, o Cu, o Pb, a Ag e o Mo. O Mn 

correlaciona-se solidariamente com o Sn, o pH, o Zn, o W e o Cd e negativamente com o Cr. De 

resto, o Cr também se correlaciona negativamente com o Sn, o pH, o Zn, o Cd e o W. Entre os 

restantes metais, com excepção do U, verificam-se também importantes correlações positivas 

entre si. 

 

 

6.6.2.1- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ELEMENTOS NOS PERFIS DOS SOLOS 
 
Os teores médios de Fe encontrados na generalidade dos solos de Tarouca encontram-se 

dentro do intervalo de concentrações de Fe total mais comum nos solos mundiais, 0,5 a 5 % 
(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). No entanto, nas amostras 9 e 10 do perfil 2 os teores de Fe 
situam-se acima daquele intervalo, uma vez que, na proximidade destas estações de 
amostragem, é possível identificar fenómenos de ferruginização e formação de couraças 
ferruginosas. 

As correlações positivas entre o Fe, e o Co, o Bi, o As, o Ni, o Cu, o Pb, a Ag e o Mo 
encontram explicação na tendência generalizada de fixação destes elementos pelos óxidos e 
hidróxidos de Fe presentes no solo (JAMES & BARROW, 1981). 

A distribuição espacial do Fe nos perfis estudados é apresentada na figura 6.46. O perfil 2, 
efectuado sobre as escombreiras, apresenta os teores mais elevados de Fe da generalidade das 
amostras. A variação dos teores de Fe ao longo do primeiro e do terceiro perfis revela uma certa 
estabilidade, excepto nas proximidades das couraças ferruginosas, no perfil 2 (amostras 9 e 10). À 
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semelhança das couraças encontradas em Adoria, tratam-se de agregados fortemente coesos, de 
dureza e densidade elevadas, com tonalidades que podem alternar entre o castanho alaranjado e 
negro esverdeado. A observação de lâminas delgadas polidas destes materiais, ao microscópio 
de luz reflectida e transmitida, mostram que os sulfuretos, nomeadamente pirite e arsenopirite, 
constituem a mineralogia dominante na composição destas crustificações. A cimentação dos 
fragmentos é feita, essencialmente, por óxidos de Fe. 

 

 
Figura 6.46- Variação dos teores de Fe nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca. 

 
O perfil 3 revela, em algumas amostras, teores de Fe superiores ou idênticos aos 

verificados em algumas amostras do perfil 2. Tratam-se de solos com cobertura vegetal mais 
intensa e marcadamente mais ricos em matéria orgânica, pelo que a complexação do Fe pelas 
substâncias orgânicas favorece a sua fixação. Também os teores de Fe vão diminuindo, ainda 
que subtilmente, ao longo deste perfil, à medida que se dá o afastamento à zona das 
escombreiras. 

A distribuição dos teores de Mn ao longo dos dois perfis amostrados está representada na 

figura 6.47. No perfil 2, que atravessa as escombreiras, esta distribuição parece algo errática, 

sendo o primeiro segmento do perfil (da estação 1 à 8), realizado sobre a escombreira de areias, 

responsável quer pelos teores de Mn mais elevados, quer pelos mais baixos. 

A grande amplitude de valores observada nas amostras dos perfis situa-se dentro dos 

valores considerados normais a nível mundial por ADRIANO (2001), mas o valor médio (1617 

mg/kg) situa-se acima do intervalo de valores médios referidos como normais por KABATA-PENDIAS 

e PENDIAS (2001). O valor médio obtido é claramente superior à concentração média nos solos 

mundiais (530 mg/kg) considerada de fundo geoquímico por REIMANN e CARITAT (1998) e é 

também superior ao valor médio (1000 mg/kg) reportado por ADRIANO (2001). Assim, verifica-se 

que as concentrações de Mn na totalidade das amostras do perfil 2 e no primeiro segmento do 

perfil 3 são superiores às concentrações consideradas de fundo geoquímico mundial quer por 

REIMANN e CARITAT (1998) quer por ADRIANO (2001), enquanto que nas amostras do segmento 
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final do perfil 3, mais afastado das escombreiras, as concentrações são inferiores aos níveis 

reportados por estes autores. 

 

 
Figura 6.47- Variação dos teores de Mn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca. 

 

Os valores mais elevados de Mn encontram-se nas amostras colhidas sobre as 

escombreiras (perfil 2) e na auréola de dispersão secundária no perfil 3, o que sugere que 

distribuição do Mn, ao longo dos perfis, seja controlada primordialmente pela mineralização. 

Tal como já foi referido para as áreas de Ervedosa e de Adoria, o comportamento do Mn 

nos solos é regido fundamentalmente pelo sistema Eh-pH (LINDSAY, 1979; SMITH & PATERSON, 

1995; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), e que neste caso é observável pela correlação entre este 

elemento e os valores de pH obtidos (tabela 6.27). Já no caso dos solos do perfil 3, considerados 

ácidos, a complexação com a matéria orgânica constitui a melhor explicação para a imobilização 

do Mn, nomeadamente no seu primeiro segmento. 

O valor médio observado para o Cu é de 41,7 mg/kg. Este valor situa-se no intervalo 

reportado por vários autores, como representativo a nível mundial e que se situa entre os 6 e os 

60 mg/kg (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), mas é superior aos valores de fundo mundial 

apresentados quer por REIMANN e CARITAT (1998) quer por ADRIANO (2001). O Cu apresenta as 

correlações positivas mais fortes com o Co, o Bi, o As, o Fe, o Ni, o Mo, o Pb, a Ag e, em menor 

grau, o pH, ou seja, com os elementos que, conjuntamente com ele, fazem parte da auréola de 

dispersão secundária gerada pela mineralização. 

A distribuição espacial do Cu nos perfis estudados é apresentada na figura 6.48. Os teores 

de Cu são inferiores ao nível de referência da norma de qualidade do Ontário em todas as 

amostras, excepto nas amostras 9 e 10 do perfil 2. Assim, a variação dos teores de Cu ao longo 

do perfil 2 revela a anomalia resultante da aproximação às couraças de sulfuretos anteriormente 

referidas (junto às estações 9 e 10). 
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Figura 6.48- Variação dos teores de Cu nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 
Relativamente ao Zn, verifica-se que o valor médio observado é de 156 mg/kg, onde 

metade das amostras apresenta teores superiores a 158 mg/kg. Assim, este valor médio situa-se 

acima do intervalo de teores médios mundiais considerados normais por KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS (2001) e dos valores de fundo mundial estimados por REIMANN e CARITAT (1998) e por 

ADRIANO (2001). O Zn apresenta as correlações positivas mais fortes com o Cd, o pH, o Sn e o W. 

No perfil 2, que atravessa as escombreiras, a distribuição dos teores de Zn (figura 6.49) 

mostra que o primeiro segmento do perfil (da estação 1 à 8), realizado sobre a escombreira de 

areias, é responsável quer pelos teores mais elevados, quer pelos mais baixos. De facto, os 

teores mais baixos de Zn, em todo o perfil 2, verificam-se nas estações 1, 2, 7 e 8, localizadas em 

zonas periféricas da escombreira de areias, onde se registam os valores de pH mais baixos neste 

perfil. Este comportamento poderá estar relacionado com a elevada mobilidade deste elemento, 

em ambientes ácidos e oxidantes, que lhe atribui a tendência para uma maior lixiviação. 

 

 
Figura 6.49- Variação dos teores de Zn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
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Também as concentrações de Zn no primeiro segmento do perfil 3 são mais elevadas, 

sendo superiores ou próximas do nível de referência da norma de qualidade do Ontário, enquanto 

que nas amostras do segmento final do perfil 3, mais afastado das escombreiras, as 

concentrações são significativamente inferiores àquele nível de referência. 

O valor médio observado para o Pb (19,0 mg/kg) situa-se dentro do intervalo de valores 

médios considerados de fundo geoquímico mundial por KABATA-PENDIAS & PENDIAS (2001) e é da 

mesma ordem de grandeza do valor de fundo mundial estimado por REIMANN e CARITAT (1998). 

O Pb, nas amostras estudadas, correlaciona-se de forma solidária com o Ni, o As, o Co, o 

Fe, o Bi, o Mo, a Ag e o Cu. 

A distribuição dos teores de Pb ao longo dos perfis amostrados (figura 6.50) mostra 

claramente a presença da anomalia que é atravessada pelo perfil 2 (amostras 9 e 10), 

responsável pelos teores mais elevados de Pb encontrados na área estudada e que se revelam 

superiores ao nível de referência da norma de qualidade do Ontário. 

 

 
Figura 6.50- Variação dos teores de Pb nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
 

Exceptuando as já referidas amostras 9 e 10, do perfil 2, os teores mais elevados de Pb 

encontram-se nas amostras do perfil 3. Estes solos caracterizam-se por níveis de matéria 

orgânica medianamente altos a altos, pelo que é de considerar a importância desta na 

imobilização do Pb nestes solos. Curiosamente, e contrariamente ao até agora verificado com 

outros elementos, os teores de Pb, no perfil 3, aumentam no segmento final do perfil. Este 

comportamento pode encontrar explicação no facto de o teor de matéria orgânica ser superior no 

segmento final do perfil (10,55 %), comparativamente ao segmento inicial (6,9 %). Também são de 

admitir outras fontes de contaminação em Pb, além das escombreiras, nomeadamente a 

ocorrência de mineralizações deste elemento. 
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O teor médio de Cr encontrado nas amostras estudadas (46,0 mg/kg) encontra-se dentro do 

intervalo reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários tipos de 

solos de diversos países (7 – 221 mg/kg); é significativamente inferior à média estimada por 

REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial (80 mg/kg); mas situa-se ligeiramente 

acima do valor médio apontado por ADRIANO (2001). É no perfil 3 que se registam os teores mais 

elevados de Cr, com um valor médio de 55,4 mg/kg e oscilando entre 48,2 e 64,9 mg/kg. 

Os dados dos coeficientes de correlação linear (tabela 6.27) mostram que o Cr se 

correlaciona, negativamente, com o Mn, o Sn, o pH e, de forma menos nítida, o Zn, o Cd e o W. 

A distribuição dos teores de Cr ao longo dos perfis amostrados (figura 6.51) revela, além 

dos teores baixos, a sua presença com pequena variação. Os seus teores e a sua evolução no 

perfil 3 parece manifestar a grande afinidade do Cr com a matéria orgânica, onde os teores desta 

são medianamente altos a altos e aumentam ao longo do perfil. 

 

 
Figura 6.51- Variação dos teores de Cr nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
 

O valor médio de Co da globalidade das amostras (10,4 mg/kg) também se situa dentro do 

intervalo indicado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários tipos de 

solos de diversos países (1,6 – 21,5 mg/kg) e é idêntico à média estimada por REIMANN e CARITAT 

(1998) para o fundo geoquímico mundial, embora seja superior à média reportada por ADRIANO 

(2001). 

Além das correlações solidárias com o Fe, o Cu e o Pb, já apontadas, o Co também se 

relaciona positivamente com o Bi, o As, o Ni, a Ag e o Mo (tabela 6.27). Estas relações são 

também notórias quando se observam e comparam entre si as variações destes parâmetros ao 

longo dos perfis estudados. 
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A distribuição dos teores de Co ao longo dos perfis amostrados (figura 6.52) revela a 

anomalia pedogeoquímica existente na envolvente das estações 9 e 10 do perfil 2, provocada 

pelas couraças de sulfuretos, sendo apenas nestes dois locais que os teores de Co superam o 

nível de referência da norma de qualidade que tem vindo a ser utilizada. 

 

 
Figura 6.52- Variação dos teores de Co nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
 

Tal como foi referido anteriormente, nos ciclos geoquímicos, o comportamento do Co é 

semelhante ao do Fe e ao do Mn. Nos solos da área de Tarouca o Co manifesta um 

comportamento semelhante ao do Fe, pelo que o papel do Co parece ser determinado pelo do Fe, 

como se pode observar pela correlação estatística. 

Neste aspecto verifica-se uma diferenciação com o verificado na mina de Ervedosa, onde o 

comportamento do Co parecia ser regido fundamentalmente pelo Mn. É sabido que os 

mecanismos de adsorção do Co por óxidos de Mn diferem, aparentemente, com os diferentes 

valores de pH, sendo, geralmente, baseados nas trocas de Co2+ por Mn2+ para valores baixos de 

pH (LOGANATHAN et al., 1977), enquanto que, para valores de pH mais elevados, como se verifica 

na mina de Tarouca, se formam hidróxidos de Co, que precipitam na superfície dos óxidos, 

principalmente nos de Fe. 

Relativamente ao Ni, também se verifica que a média global obtida (28,0 mg/kg) se insere 

no intervalo de valores médios normais (4 – 55 mg/kg) apresentado por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS (2001), embora seja superior aos valores médios estimados, quer por REIMANN e CARITAT 

(1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico mundial (20 mg/kg). 

Além das correlações positivas já apontadas, com o Pb, o Fe, o Co e o Cu, o Ni também se 

correlaciona positivamente com o As, o Bi, o Mo e a Ag. Assim, a variação dos teores de Ni, ao 
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longo dos perfis amostrados, revela semelhanças evidentes com as variações verificadas para 

estes elementos, nomeadamente com o Pb, o Co, o Fe e o As. 

 

 
Figura 6.53- Variação dos teores de Ni nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
 

À semelhança do observado com o Co, constata-se, pois, que, de um modo geral, o 

enriquecimento de Ni nos solos estudados está intimamente dependente da quantidade de Fe 

presente. 

Os teores mais elevados de Ni encontram-se nas amostras 9 e 10 do perfil 2, superando 

nestes casos o nível de referência da norma de qualidade utilizada, seguindo-se parte das 

amostras do perfil 2, colectadas na escombreira de lamas, e as amostras do perfil 3. Portanto, a 

grande capacidade de mobilização do Ni nos processos de meteorização e a sua coprecipitação 

por óxidos de Fe, a par da grande afinidade com a matéria orgânica, são aspectos que concorrem 

para explicar o comportamento do Ni nos perfis estudados. 

O valor médio observado para o Mo é de 1,30 mg/kg, situando-se dentro do intervalo 

reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001), como representativo a nível mundial (1 a 3,1 

mg/kg) e superando ligeiramente a média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para o fundo 

geoquímico mundial (1,2 mg/kg). 

Os valores mais elevados foram encontrados nas amostras colhidas na escombreira de 

lamas, nas amostras 9 e 10 do perfil 2 e nas amostras 9 e 10 do perfil 3; nestas quatro amostras 

os teores de Mo superam o nível de referência da norma de qualidade do Ontário (figura 6.54). 

Além das correlações positivas já apontadas, com o Pb, o Fe, o Co, o Cu e o Ni, o Mo 

também se correlaciona, positivamente, com o As, o Bi e a Ag e, negativamente, com o U. 

A evolução dos teores de Mo no perfil 3, com aproximação aos teores verificados na 

escombreira de areias, parece reforçar a ideia de que a matéria orgânica destes solos também 

 - 343 -



Capítulo 6 – GEOQUÍMICA DOS SOLOS 

exerce influência na distribuição do elemento. O aumento acentuado de Mo nas amostras finais do 

perfil 3, onde os teores de matéria orgânica são também superiores, poderá traduzir justamente 

essa influência, ou ser o resultado de outras fontes (mineralizações) de Mo. 

 

 
Figura 6.54- Variação dos teores de Mo nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 

O teor médio de Cd da globalidade das amostras estudadas (1,79 mg/kg) encontra-se 

acima do intervalo de valores médios apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como 

normal em solos de vários países (0,06 – 1,1 mg/kg). Em ambos os perfis os seus valores médios 

superam o valor médio estimado, quer por REIMANN e CARITAT (1998) quer por ADRIANO (2001), 

como de fundo geoquímico mundial. 

Algumas das amostras do perfil 2, colhidas na escombreira de areias, caracterizam-se por 

teores de Cd superiores ao nível máximo admitido para solos agrícolas, pela norma de qualidade 

do Ontário. 

Além das correlações solidárias, já referidas, com o Zn, o pH e o Mn, o Cd também se 

correlaciona de forma positiva com o W e o Sn. A correlação particularmente elevada com o Zn 

traduz-se em perfis graficamente muito semelhantes. De resto, algumas das explicações 

apontadas para o comportamento do Zn podem também ser aplicadas, agora, ao comportamento 

do Cd. 

A variação dos teores de Cd ao longo do perfil 2 (figura 6.55) permite diferenciar o primeiro 

sector do perfil, com teores de Cd superiores, que atravessa a escombreira de areias, com mais 

vegetação, mais rico de matéria orgânica e com valores de pH superiores, do segundo sector, 

com teores de Cd menores, que intersecta a escombreira de lamas, mais pobre de matéria 

orgânica e com valores de pH mais baixos. 
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Este facto deverá estar relacionado, por um lado, com a afinidade que este elemento revela 

para se complexar com a matéria orgânica dos solos e, por outro, com a influência do pH, uma 

vez que a maior solubilidade do Cd em ambientes ácidos determina a sua lixiviação e dispersão 

mais fácil, como deverá acontecer na escombreira de lamas, enquanto que em ambientes 

próximos da neutralidade, como na escombreira de areias, é promovida a sua imobilização e 

retenção. 

No perfil 3, as concentrações de Cd no primeiro segmento do perfil são mais elevadas, 

sendo superiores ou nível de referência da norma de qualidade do Ontário, enquanto que nas 

amostras do segmento final do perfil, mais afastado das escombreiras, as concentrações são 

inferiores àquele nível de referência. 

 

 
Figura 6.55- Variação dos teores de Cd nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
 

O teor médio de Bi da globalidade das amostras (3,59 mg/kg) é superior aos valores médios 

apontados por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) e por REIMANN e CARITAT (1998), 0,25 e 0,3 

mg/kg, respectivamente, como de fundo geoquímico mundial. 

Os teores mais elevados em Bi foram encontrados nas amostras do perfil 2, onde o valor 

médio (4,74 mg/kg) é entre 19 a 15,8 vezes superior aos valores médios indicados por aqueles 

autores. 

Além das correlações solidárias já apontadas, com o Co, o Fe, o Cu, o Ni, o Pb e o Mo, o Bi 

correlaciona-se positivamente com o As e a Ag. Assim, a variação dos teores de Bi, ao longo dos 

perfis amostrados (figura 6.56), revela tendências semelhantes às verificadas para aqueles 

elementos, devendo encontrar interpretações idênticas. 
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Figura 6.56- Variação dos teores de Bi nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca. 

 

O Sn apresenta um teor médio de 151 mg/kg, valor que é cerca de 37 vezes superior ao 

valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (4 

mg/kg). Aquele valor médio é significativamente superior ao valor máximo do intervalo de teores 

médios considerados normais por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) para os solos dos Estados 

Unidos. 

A variação de teores de Sn das amostras estudadas (6,97 – 310 mg/kg) encontra-se muito 

acima da variação de teores apontada por ADRIANO (2001) como normal nos solos a nível mundial 

(1 – 10 mg/kg). 

O Sn manifesta as correlações positivas mais fortes com o Mn, o pH, o W, o Zn e o Cd, e 

correlaciona-se negativamente com o Cr. 

A variação dos teores de Sn ao longo dos perfis amostrados encontra-se representada na 

figura 6.57. Os teores mais elevados de Sn ocorrem nos solos do perfil 2 (88,5 – 310 mg/kg), onde 

a variação de teores de Sn denuncia a influência do pH e, talvez, também da matéria orgânica. Os 

teores mais elevados de Sn ocorrem onde se registam os valores de pH mais altos (escombreira 

de areias) e vice-versa. Também os teores de matéria orgânica são superiores na escombreira de 

areias, relativamente à de lamas. 

A retenção de Sn pelos óxidos de Mn e de Fe e pelos minerais argilosos pode também 

concorrer para justificar os valores encontrados nestas amostras. 

Os solos do perfil 3 revelam o enriquecimento em Sn, pela actividade mineira e dispersão a 

partir das escombreiras, no segmento mais próximo destas. 
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Figura 6.57- Variação dos teores de Sn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca. 

 

A variação de teores de W da globalidade das amostras estudadas (26,4 - 2672 mg/kg) 

encontra-se muito significativamente acima do intervalo de valores apontado por URE et al. (1979) 

como normal em solos escoceses (0,68 – 2,7 mg/kg). O teor médio de W (872 mg/kg) é 

consideravelmente superior ao valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de 

fundo geoquímico mundial (1,5 mg/kg), o mesmo acontecendo em cada um dos perfis 

amostrados. 

Como vem sido referido ao longo do texto, o W apresenta as correlações solidárias mais 

fortes com o Cd, o Sn, o Zn, o Mn e o pH, correlacionando-se negativamente com Cr. 

À semelhança do verificado para o Sn, é no perfil 2 que se observam os teores mais 

elevados em W, com uma média de 1140 mg/kg. Os teores mais elevados ocorrem também no 

primeiro segmento do perfil, que corresponde à escombreira de areias, nas amostras onde se 

registam os valores de pH mais altos, verificando-se que nas amostras com valores de pH mais 

baixos ocorrem teores de W também mais reduzidos. 

 

 
Figura 6.58- Variação dos teores de W nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca. 
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A evolução dos teores de W no perfil 3 é também idêntica à observada com o Sn, 

mostrando uma redução, primeiro brusca e depois gradual, com o afastamento às escombreiras. 

A reduzida alterabilidade da scheelite, nas condições de solo presentes, associada à fraca 

mobilidade do W, pois os seus compostos e minerais apresentam-se pouco solúveis em 

ambientes supergénicos, determina uma dispersão pouco ampla. 

O intervalo de teores de Ag (0,31 – 0,94 mg/kg) encontra-se dentro do intervalo de variação 

indicado por ADRIANO (2001) como o mais frequente nos solos a nível mundial (<0,1 – 1 mg/kg). O 

valor médio de Ag (0,48 mg/kg) é significativamente superior ao valor médio estimado por 

REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (0,07 mg/kg), mas é inferior ao 

valor médio de fundo dado por SHACKLETTE e BOERNGEN (1984), que indicam como média mundial 

0,7 mg/kg, em solos desprovidos de matéria orgânica, e 2 a 5 mg/kg, em solos ricos em matéria 

orgânica. 

Além das correlações solidárias já apontadas, com o Bi, o Fe, o Co, o Mo, o Pb, o Ni e o Cu, 

a Ag correlaciona-se positivamente também com o As. 

Em todas as amostras os teores de Ag situam-se muito abaixo do limite máximo (20 mg/kg) 

admitido para solos agrícolas indicado na norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT 

CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997), embora na maior parte das amostras aqueles teores sejam 

superiores ao nível de referência (0,35 mg/kg). 

 

 
Figura 6.59- Variação dos teores de Ag nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

A variação dos teores de Ag ao longo dos perfis amostrados também realça a anomalia 

pedogeoquímica, no perfil 2, provocada pelas couraças de sulfuretos (amostras 9 e 10), mostra 

que os teores são, em média, superiores na escombreira de areias comparativamente à 
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escombreira de lamas e permite verificar o enriquecimento em Ag dos solos a jusante (perfil 3), 

onde os teores se aproximam dos verificados nas escombreiras. 

Além do pH, a matéria orgânica parece exercer uma influência crucial no comportamento 

deste elemento, atendendo a que os teores em matéria orgânica são superiores na escombreira 

de areias em relação à de lamas e que são significativamente mais elevados nos solos do perfil 3 

e aumentam ao longo deste. 

Relativamente ao As, verifica-se que o valor médio observado, de 710 mg/kg, se encontra 

muito acima do intervalo de valores médios reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como 

normal para os vários tipos de solos de diversos países (2,2 – 16,3 mg/kg) e supera em cerca de 

142 vezes a média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial e cerca 

de 98,6 vezes o valor médio apontado por ADRIANO (2001). 

É no perfil 2 que se registam os teores mais elevados de As, com um valor médio de 1012 

mg/kg e oscilando entre 183 e 7801 mg/kg. 

Como vem sido referido ao longo do texto, o As apresenta as correlações solidárias mais 

fortes com o Co, o Bi, o Fe, o Cu, o Ni, o Pb, a Ag e o Mo. 

Todas as amostras apresentam teores de As superiores ao limite máximo admitido para 

solos agrícolas segundo a norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED 

SITES IN ONTARIO, 1997). 

 

 
Figura 6.60- Variação dos teores de As nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca, com indicação 
do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

O As, ao estar presente na mineralização, sob a forma de arsenopirite, exibe uma notória 

anomalia ao longo de todo o perfil 2, feito sobre as escombreiras, onde uma vez mais se 

destacam as amostras 9 e 10 (próximas das couraças de sulfuretos). Também as concentrações 

de As no primeiro segmento do perfil 3 são mais elevadas, sendo próximas das verificadas nas 
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escombreiras, enquanto que nas amostras do segmento final do perfil 3, mais afastado das 

escombreiras, as concentrações são significativamente inferiores àquelas. 

O comportamento do As parece estar dependente do do Fe, conforme se pode observar 

pela elevada correlação estatística (tabela 27) e por comparação das figuras 6.46 e 6.60, o que 

permite verificar grandes semelhanças na evolução dos perfis. Esta dependência poderá estar 

relacionada com a capacidade de adsorção e coprecipitação do As em relação ao Fe. 

O teor médio de U dos solos estudados (5,19 mg/kg) encontra-se no intervalo de valores 

médios (0,79 – 11 mg/kg) apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal em solos 

de diversos países, mas supera a média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a 

nível mundial (2,7 mg/kg). 

O U não apresenta correlações fortes com nenhum dos restantes parâmetros, manifestando 

apenas uma correlação negativa moderada com o Mo. 

A evolução dos teores de U ao longo dos perfis (figura 6.61) permite verificar um 

comportamento errático e sem semelhanças com os comportamentos dos restantes elementos já 

descritos. Os teores de U são, em média, superiores nos solos do perfil 3. 

 

 
Figura 6.61- Variação dos teores de U nos solos ao longo dos perfis efectuados em Tarouca. 

 

 

6.6.2.2- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

Com a finalidade de facilitar e melhorar a interpretação geoquímica dos solos da envolvente 

da mina de Tarouca recorreu-se à aplicação da Análise em Componentes Principais (ACP). A 

matriz de dados utilizada na análise era composta por 30 indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, 

Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As, e U). 
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A tabela 6.28 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para 

cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os três 

primeiros eixos factoriais explicam conjuntamente 89,83 % da variância total. Assim, na tabela 

6.29 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos três primeiros eixos. 

 

Tabela 6.28- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Tarouca. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 7,90 6,10 1,27 0,66 0,52 0,23 0,16 

Variância explicada (%) 46,48 35,86 7,48 3,88 3,04 1,32 0,95 

Variância explicada acumulada (%) 46,48 82,34 89,83 93,71 96,75 98,07 99,02 

 
Tabela 6.29- Coordenadas das variáveis activas nos três eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Tarouca. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 
encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

pH 0,3243 -0,8799 -0,0329 

Fe 0,9732 0,0638 0,1748 

Mn 0,2651 -0,8894 -0,1554 

Cu 0,9307 -0,1577 0,0553 

Zn 0,2445 -0,8892 0,2055 

Pb 0,7942 0,5713 0,1571 

Cr -0,0774 0,8232 0,3944 

Co 0,9841 0,1020 0,0543 

Ni 0,8547 0,4343 0,2002 

Mo 0,8077 0,2715 -0,3610 

Cd 0,0955 -0,8663 0,2619 

Bi 0,9879 -0,0383 0,0636 

Sn 0,2662 -0,9434 -0,0273 

W 0,1809 -0,8579 0,2647 

Ag 0,8193 0,1761 -0,0762 

As 0,9743 0,1513 0,0101 

U -0,3953 0,0572 0,8171 

 

Considerando os três eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de coordenadas, 

verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Bi, Co, As, Fe, Cu, Ni, Ag, Mo e Pb 

Eixo 2 – Cr e (Pb) em oposição a Sn, Mn, Zn, pH, Cd e W 

Eixo 3 – U 
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O eixo 1 explica as variáveis Bi, Co, As, Fe, Cu, Ni, Ag, Mo e Pb. O eixo 2 explica a variável 

Cr e, embora menos nitidamente, a variável Pb, em oposição às variáveis Sn, Mn, Zn, pH, Cd e W. 

A variável U é explicada isoladamente pelo eixo 3. 

A figura 6.62 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

dois primeiros planos factoriais. 

 
 

 
Figura 6.62- Projecções das variáveis nos dois primeiros planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3), 
relativas aos solos da mina de Tarouca. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 6.29 e a interpretação da figura 6.62 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 82,34 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

existência de uma associação de variáveis que representa a influência do contexto geológico, com 

distribuição nítida por dois grupos distintos: um conjunto constituído por Bi, Co, As, Fe, Cu, Ni, Ag, 

Mo e Pb; e um segundo grupo, independente do anterior e fortemente controlado pelo pH, 

constituído por Sn, W, Mn, Zn e Cd, e que, por sua vez, se correlaciona negativamente com o Cr. 

O U é explicado apenas no segundo plano factorial, mostrando-se independente das 

restantes variáveis. De facto, como foi referido anteriormente, os teores de U caracterizam-se por 

uma distribuição errática ao longo dos perfis e sem semelhanças com os comportamentos dos 

restantes elementos. 

Relativamente ao Cr, os resultados da ACP confirmam os dados obtidos no cálculo dos 

coeficientes de correlação linear (tabela 6.27), que mostram que este elemento se correlaciona, 

negativamente, com o Mn, o Sn, o Zn, o Cd, o W e o pH. Esta última variável deverá ser, 

efectivamente, aquela que mais determina a distribuição e agrupamento verificados na projecção 

das variáveis no primeiro plano factorial da ACP. É de admitir, portanto, que nestes solos o Cr 

possa ocorrer essencialmente como ião cromato, que é bastante móvel, sendo facilmente 

mobilizado nos solos, quer em meio ácido, quer em meio alcalino. Também a distribuição dos 

teores de Cr ao longo dos perfis amostrados, nomeadamente o facto de os seus teores no perfil 3 
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serem superiores aos do perfil 2, o que é pouco comum entre os restantes elementos estudados, 

pode concorrer para explicar o isolamento desta variável no primeiro plano factorial. 

Portanto, com base no anteriormente exposto e nos resultados da ACP, pode-se concluir 

que existem dois grupos fundamentais de elementos, tendo em consideração o seu 

comportamento no solo. Assim, um primeiro grupo composto por Bi, Co, As, Fe, Cu, Ni, Ag, Mo e 

Pb, que se apresentam como elementos presentes no solo quer em teores anómalos quer em 

teores não anómalos, mas surgindo como independentes do pH (nos solos de Tarouca, os valores 

de pH oscilam entre 5,40 e 6,30). A ocorrência de couraças de sulfuretos próximas de duas das 

estações de amostragem também poderá contribuir para a definição deste grupo, uma vez que é 

esta a composição dominante nas amostras destes locais. E um segundo grupo, formado por Sn, 

W, Mn, Zn e Cd, ou seja elementos tipicamente presentes na mineralização e que formam, de um 

modo mais ou menos extenso, a auréola de dispersão secundária, e que surgem como fortemente 

controlados pelo pH. 

Na figura 6.63 apresentam-se as projecções das amostras da totalidade da área de Tarouca 

no primeiro plano factorial. Ao analisar esta figura, e tendo em atenção a figura anterior, pode 

observar-se a separação em cinco “populações” bem diferenciadas: A, constituída pelas amostras 

de solos naturais da segunda metade do perfil 3 (amostras 5 a 10), que podem ser consideradas 

como portadoras dos valores de fundo geoquímico, mas onde se verificam os teores mais 

elevados de Cr, assim como alguns enriquecimentos em Pb, Ni, Mo e Ag; B, e C, que 

correspondem a situações intermédias, ou de transição, entre a anterior e a seguinte. A 

“população” B é constituída pelas amostras da primeira metade do perfil 3 (amostras 1 a 4) e 

pelas amostras 7 e 8 do perfil 2, que, em termos de teores da generalidade dos elementos 

químicos, revela um afastamento aos valores de fundo e uma aproximação aos registados nas 

escombreiras. A “população” C é formada por duas das amostras da escombreira de areias e por 

todas as amostras da escombreira de lamas (amostras 1 e 2 e 11 a 20 do perfil 2), que se 

caracteriza por teores significativos, nomeadamente de W, Sn, Mn, Zn e Cd, embora inferiores aos 

verificados na maioria das amostras da escombreira de areias; D, que reflecte a composição típica 

da anomalia representativa da mineralização e que é constituída por parte das amostras da 

escombreira de areias (amostras 3 a 6 do perfil 2). Esta “população” ocorre, assim, associada aos 

teores mais elevados de W, Sn, Mn, Zn e Cd, assim como aos valores mais altos de pH; e E, 

constituída pelas amostras 9 e 10 do perfil 2 (próximas das couraças de sulfuretos), que também 

reflectem a anomalia geoquímica, mas com teores significativamente mais elevados, 

nomeadamente de Fe, Cu, As, Bi, Co, Ag, Mo, Ni e Pb. 

 

 - 353 -



Capítulo 6 – GEOQUÍMICA DOS SOLOS 

 - 354 -

 
Figura 6.63- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas aos solos da mina de Tarouca. 
 

 

6.7- CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA MINA DE REGOUFE 

 

Os solos naturais da área de Regoufe apresentam-se castanhos-escuros a negros, tanto no 

perfil 1, como no perfil 2 (lateralmente à escombreira de areias), enquanto que no perfil 3 

apresentam coloração acastanhada a negra. Estes solos apresentam uma textura expedita 

grosseira. Os solos mineiros apresentam uma coloração esbranquiçada, na escombreira de 

areias, e coloração amarelada, na escombreira de lamas, com textura grosseira, em ambos os 

casos. 

Os solos mineiros encontram-se numa pequena escombreira e numa pequena barragem de 

lamas. A escombreira resultou de um método construtivo por basculamento final, localizada em 

encosta, por um processo de despejo livre. A barragem de lamas, para decantação dos efluentes 

derivados do processo de concentração da lavaria, resultou da construção de um pequeno muro 

de retenção, construído transversalmente ao percurso da linha de água. 

 

 

6.7.1- PROPRIEDADES EDÁFICAS 
 

Os dados analíticos relativos às propriedades físico-químicas, com maior relevância para a 

sua caracterização edáfica, são apresentados na tabela 6.30. Na figura 6.64 apresenta-se a 

classificação textural dos solos de Regoufe. Atendendo às amostras estudadas, estes solos 

variam entre o areno-franco e o franco-arenoso. 
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Tabela 6.30- Resultados analíticos das principais propriedades edáficas dos solos da mina de Regoufe. 
 

 Perfil 1  Perfil 2 Perfil 3 

Propriedades Amostra 
2 

Amostra 
11  Amostra 

5 
Amostra 

8 
Amostra 

11  Amostra 
2 

Amostra 
11 

Amostra 
14 

          
Textura expedita Grosseira Grosseira  Grosseira Grosseira Grosseira  Grosseira Grosseira Grosseira 
Análise granulométrica (%):          

areia grossa 46,5 45,5  85,5 90,5 85,5 35,5 40,7 32,4 
areia fina 34,1 34,9  3,6 0,1 2,3 45,4 45,9 47,5 

limo 19,6 19,5  11,7 10,8 13,0 17,4 13,7 17,8 
argila 0,1 0,1  0,1 0,4 0,1 1,7 0,1 2,4 

Textura Franco- 
-arenoso 

Franco- 
-arenoso  Areno- 

-franco 
Areno- 
-franco 

Areno- 
-franco 

Franco- 
-arenoso 

Areno- 
-franco 

Franco- 
-arenoso

Complexo de troca:          
bases de troca (cmol+/kg):          

Ca2+ 0,27 0,18  0,10 0,03 0,18 0,08 0,27 0,16 
Mg2+ 0,35 0,21  0,08 0,03 0,16 0,08 0,13 0,11 

K+ 0,22 0,16  0,04 0,04 0,03 0,06 0,09 0,07 
Na+ 0,18 0,13  0,03 0,07 0,08 0,04 0,10 0,06 

soma das bases de troca 1,02 0,67  0,24 0,17 0,45 0,26 0,59 0,40 
Acidez de Troca (cmol+/kg): 4,37 2,77  0,97 0,46 0,71 1,45 1,72 0,59 

H+ 0,32 0,22  0,09 0,06 0,14 0,11 0 0,02 
Al3+ 4,05 2,55  0,88 0,40 0,57 1,34 1,72 0,57 

Capacidade de troca (cmol+/kg) 5,39 3,45  1,21 0,63 1,17 1,71 2,31 0,98 
Grau de saturação (%) 18,9 19,6  20,2 26,3 38,8 15,4 25,6 40,3 
Matéria orgânica (%) 25,14 18,64  0,41 0,21 0,02 0,36 4,05 3,97 
pH:          

H2O 4,1 3,8  5,0 4,9 4,2 4,9 4,1 4,9 
KCl 3,4 3,2  3,8 3,7 3,1 3,7 3,8 4,0 

P e K assimiláveis (mg/kg):          
P2O5 44 38  384 291 799 1020 390 369 
K2O 132 46  36 32 18 36 32 64 

 

 

 
Figura 6.64- Classificação da textura dos solos de Regoufe, com base no diagrama triangular para 
classificação da textura adaptado aos limites internacionais das fracções granulométricas. 
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Como seria de esperar, atendendo a que se tratam de solos ácidos, os catiões de troca 

dominantes são o alumínio e o hidrogénio. Segundo os critérios referidos por ALCALÁ DEL OLMO 

(1995), podemos considerar que quer os solos naturais quer os solos mineiros de Regoufe se 

caracterizam por uma reduzida capacidade de retenção de catiões. Porém, esta é superior nas 

amostras de solos naturais do perfil 1, às quais correspondem os níveis de matéria orgânica mais 

elevados. 

Segundo as designações apresentadas por COSTA (1995), indicativas do nível de matéria 

orgânica (tabela 6.4), os solos do perfil 1 caracterizam-se por níveis muito altos, os solos do perfil 

2 caracterizam-se por níveis muito baixos e os solos do perfil 3 caracterizam-se por níveis entre 

muito baixos e medianamente altos. 

Segundo a escala adoptada no USDA, os solos do perfil 1 classificam-se como 

extremamente ácidos, os solos naturais do perfil 2 são classificados como muito fortemente 

ácidos, enquanto que os solos mineiros deste perfil e os solos do perfil 3 variam entre muito 

fortemente ácidos e extremamente ácidos. Utilizando a escala de Pratolongo, os solos do perfil 1 

classificam-se como hiperácidos, os solos naturais do perfil 2 são classificados como ácidos, 

enquanto que os solos mineiros deste perfil e os solos do perfil 3 variam entre ácidos e 

hiperácidos (figura 6.65). Segundo a classificação proposta por SMITH et al. (1974), estes solos 

mineiros consideram-se ácidos. 

 

 
Figura 6.65- Variação do pH nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação das 
classes a que pertencem (linhas a tracejado), segundo a escala de Pratolongo. 

 

 

6.7.2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 

Na tabela 6.31 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados e do pH, relativos à globalidade das amostras (os resultados analíticos integrais são 

apresentados no anexo 6.4). Na tabela 6.32 apresentam-se os valores médios e as variações de 
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teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre os três perfis amostrados. Na 

figura 6.66 apresentam-se os gráficos box & whisker plot da globalidade das amostras. 

 
Tabela 6.31- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos da área 
de Regoufe (n=45; valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão Coeficiente de 
variação 

pH 4,38 4,10 3,70 5,40 0,52 0,12 

Fe 1,02 1,01 0,64 1,50 0,25 0,24 

Mn 654 674 321 1365 249 0,38 

Cu 19,8 11,7 3,72 106 24,1 1,22 

Zn 143 138 64,1 236 58,9 0,41 

Pb 54,1 43,2 28,2 137 28,0 0,52 

Cr 8,35 8,67 4,29 12,1 2,17 0,26 

Co 1,23 0,95 0,22 5,23 1,08 0,88 

Ni 4,73 4,25 2,11 9,25 2,02 0,43 

Mo 1,32 1,37 0,15 4,24 1,02 0,77 

Cd 3,70 2,87 0,03 9,23 2,86 0,77 

Bi 19,7 17,6 1,02 70,4 19,4 0,98 

Sn 36,1 33,2 13,9 60,8 13,6 0,38 

W 46,1 45,9 1,88 124 35,7 0,77 

Ag 1,08 1,19 0,12 3,59 0,88 0,81 

As 1321 1300 43,3 3521 1182 0,89 

U 53,3 30,2 n.d. 238 54,7 1,03 
n.d.- não detectado 

 
Tabela 6.32- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos em cada um dos 
perfis da área de Regoufe (valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 

 

 Perfil 1 (n=15) Perfil 2 (n=15) Perfil 3 (n=15) 

 Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH 3,93 3,70 4,20 4,61 3,70 5,40 4,60 4,00 5,00 

Fe 0,77 0,64 0,89 1,06 0,71 1,32 1,22 0,93 1,50 

Mn 402 321 517 728 445 872 831 630 1365 

Cu 5,00 3,72 5,81 11,6 5,27 17,8 42,6 21,4 106 

Zn 82,7 64,1 106 138 66,3 206 207 171 236 

Pb 35,8 28,8 45,0 51,4 39,0 83,4 75,2 28,2 137 

Cr 10,4 8,38 12,1 7,52 4,29 10,8 7,14 5,49 9,92 

Co 1,04 0,82 1,29 0,74 0,31 1,00 1,92 0,22 5,23 

Ni 7,20 5,35 9,25 3,71 2,24 5,18 3,28 2,11 4,49 

Mo 0,84 0,15 2,79 1,85 0,18 4,24 1,27 0,81 1,68 

Cd 2,41 0,03 6,35 2,10 0,33 3,01 6,59 4,41 9,23 

Bi 1,32 1,02 1,76 18,9 1,47 31,4 38,9 16,5 70,4 

Sn 26,1 13,9 43,8 50,9 35,7 60,8 31,5 20,8 47,9 

W 6,30 1,88 10,9 66,6 17,3 124 65,5 40,2 89,0 

Ag 0,23 0,12 0,33 1,75 0,30 3,59 1,26 0,80 1,55 

As 60,8 43,3 82,4 1461 81,2 2637 2441 1153 3521 

U 18,9 n.d. 58,3 34,2 n.d. 77,3 85,5 22,5 238 
n.d.- não detectado 
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Figura 6.66- Gráficos box & whisker plot dos elementos químicos dos solos de Regoufe (valores em mg/kg 
com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

Da observação da tabela 6.31 e da figura 6.66 pode verificar-se que alguns elementos, 

como o Fe, a Ag, o Mo, o Co, o Ni, o Cr e o Cd se destacam por apresentarem variações mais 

baixas nos teores, em comparação com a generalidade dos elementos, estando presentes no solo 

de forma mais ou menos homogénea, pelo que as suas concentrações deverão ser controladas 

essencialmente pelos factores intrínsecos à origem e evolução dos solos. Os restantes elementos 

caracterizam-se por apresentarem grandes variações nos teores, evidenciando claramente a 

presença de “outliers”. 

Na tabela 6.33 apresenta-se a matriz de correlação entre os parâmetros estudados. 
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Tabela 6.33- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
solos da área de Regoufe (n = 45; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 encontram-
se a negrito). 
 

 pH Fe Mn Cu Zn Pb Cr Co Ni Mo Cd Bi Sn W Ag As 

pH 1                

Fe 0,60 1               

Mn 0,70 0,60 1              

Cu 0,43 0,43 0,80 1             

Zn 0,80 0,78 0,76 0,67 1            

Pb 0,35 0,78 0,17 0,24 0,56 1           

Cr -0,50 -0,58 -0,44 -0,10 -0,60 -0,41 1          

Co 0,21 0,19 0,57 0,91 0,38 0,13 0,17 1         

Ni -0,47 -0,62 -0,66 -0,30 -0,63 -0,38 0,79 0,04 1        

Mo 0,48 0,41 0,38 0,13 0,31 -0,03 -0,35 -0,02 -0,16 1       

Cd 0,47 0,39 0,49 0,63 0,74 0,19 -0,29 0,47 -0,19 0,36 1      

Bi 0,55 0,67 0,54 0,28 0,79 0,41 -0,75 -0,09 -0,78 0,31 0,59 1     

Sn 0,50 0,38 0,60 0,15 0,20 0,02 -0,32 0,03 -0,49 0,36 -0,28 0,12 1    

W 0,63 0,71 0,80 0,38 0,67 0,25 -0,73 0,05 -0,84 0,53 0,36 0,76 0,63 1   

Ag 0,58 0,66 0,56 0,07 0,52 0,33 -0,69 -0,20 -0,71 0,45 0,14 0,59 0,64 0,88 1  

As 0,54 0,92 0,55 0,33 0,79 0,72 -0,77 0,01 -0,78 0,35 0,45 0,86 0,26 0,79 0,73 1 

U 0,47 0,30 0,82 0,91 0,60 0,02 -0,16 0,84 -0,30 0,15 0,62 0,29 0,23 0,45 0,13 0,25 

 

A análise integrada da matriz de correlação permite verificar as correlações positivas entre 

o pH e a maioria dos elementos estudados. O Fe correlaciona-se positivamente com grande parte 

dos restantes elementos, nomeadamente com o As, o Pb, o Zn, o W, o Bi, a Ag e o Mn. O Mn 

correlaciona-se solidariamente com o U, o Cu, o W, o Zn, o pH e, em menor grau, com o Sn, o Fe, 

o Co, a Ag, o As e o Bi. Tal como o Fe, o Mn correlaciona-se de forma negativa com o Ni. 

Verificam-se ainda correlações solidárias fortes entre o Cr e o Ni e negativas entre estes e grande 

parte dos restantes parâmetros. Entre a generalidade dos metais verificam-se também 

importantes correlações positivas entre si. 

 

 

6.7.2.1- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ELEMENTOS NOS PERFIS DOS SOLOS 
 

Os teores de Fe encontrados nos solos de Regoufe encontram-se dentro do intervalo de 

concentrações de Fe total mais comum nos solos mundiais, 0,5 a 5 % (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). Assim, as considerações tecidas para as outras áreas estudadas também se 

ajustam a esta situação, nomeadamente o facto de os valores de pH registados nestes solos, que 

os classificam entre extremamente ácidos e muito fortemente ácidos, poderem provocar a alta 

mobilidade do Fe, fomentando o seu transporte e mobilização destes solos. 

As correlações positivas entre o Fe, e o As, o Pb, o Zn, o W, o Bi, a Ag, o pH e o Mn 

encontram explicação na tendência generalizada de associação e fixação destes elementos pelos 

óxidos e hidróxidos de Fe presentes no solo (JAMES & BARROW, 1981). 
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A distribuição espacial do Fe nos três perfis estudados é apresentada na figura 6.67. É no 

perfil 1 que se registam os teores mais baixos em Fe, revelando, a sua variação ao longo do perfil, 

grande estabilidade. No perfil 2, a variação dos teores de Fe permite diferenciar com clareza as 

amostras dos solos naturais, laterais às escombreiras (amostras 1 a 6), das amostras dos solos 

mineiros (entre 7 e 15) com teores mais elevados. Nas primeiras, há ainda que realçar as 

amostras das estações 4, 5 e 6, mais próximas da escombreira, com os teores de Fe mais 

elevados, comparativamente às três primeiras estações que apresentam teores de Fe idênticos 

aos do perfil 1. 

 

 
Figura 6.67- Variação dos teores de Fe nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 

 

O terceiro perfil revela, na generalidade, teores de Fe superiores aos verificados nos solos 

naturais, quer do primeiro perfil quer do segundo perfil, e mesmo aos encontrados nas amostras 

de escombreira do segundo perfil. Note-se que, no terceiro perfil, as amostras de 1 a 6 

correspondem à escombreira de lamas, e apenas as restantes amostras correspondem a solos 

naturais contaminados. O terceiro perfil foi efectuado a cotas inferiores, ao longo da margem de 

uma pequena linha de água, encontrando-se, por isso, topograficamente abaixo das 

escombreiras. Este facto condiciona quer com o transporte mecânico e acumulação de minerais 

mais resistentes à meteorização, quer o transporte químico do Fe e a sua complexação pelas 

substâncias orgânicas, o que favorece a sua fixação, uma vez que os solos, deste perfil, a partir 

da estação 7 são marcadamente mais ricos em matéria orgânica. 

Relativamente ao Mn, os valores observados nas amostras estudadas situam-se dentro dos 

valores considerados normais a nível mundial, quer por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) quer 

por ADRIANO (2001); o valor médio obtido (654 mg/kg) situa-se acima do valor médio nos solos 

mundiais (530 mg/kg) considerado de fundo geoquímico por REIMANN e CARITAT (1998), mas é 

significativamente inferior ao valor médio (1000 mg/kg) reportado por ADRIANO (2001). 
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A distribuição do Mn, ao longo dos perfis (figura 68), mostra semelhanças com o Fe, 

nomeadamente nos perfis 1 e 2. É no perfil 1 que se registam os teores mais baixos em Mn, 

revelando, a sua variação ao longo do perfil, grande estabilidade. No perfil 2, a variação dos 

teores de Mn também permite diferenciar com clareza as amostras dos solos naturais, laterais às 

escombreiras (amostras 1 a 6), das amostras dos solos mineiros (entre 7 e 15) com teores mais 

elevados. Nas amostras laterais à escombreira, nota-se igualmente a diferença entre as amostras 

das estações 4, 5 e 6, mais próximas da escombreira, com os teores de Mn mais elevados, e as 

amostras 1, 2 e 3 que apresentam teores de Mn idênticos aos do perfil 1. 

Já no perfil 3 registam-se algumas diferenças na variação do Mn, comparativamente com o 

Fe, especialmente porque os teores de Mn são muito elevados nas estações 4, 5 e 6, da 

escombreira de lamas, sendo depois menores para jusante, ao longo do perfil. 

 

 
Figura 6.68- Variação dos teores de Mn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 
 

Tal como já foi referido anteriormente, a formação de óxidos de Mn e de coprecipitados com 

o Fe, assim como a complexação com a matéria orgânica, podem constituir mecanismos de 

fixação e imobilização do Mn nestes solos. 

A distribuição do Mn nos perfis parece ser primordialmente controlada pela mineralização, 

pois os valores mais elevados encontram-se nas amostras colhidas sobre as escombreiras e nos 

solos sob influência destas. 

O valor médio de Cu (19,8 mg/kg) situa-se dentro do intervalo reportado por vários autores, 

como representativo a nível mundial e que se situa entre os 6 e os 60 mg/kg (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). Porém, o teor médio de Cu no perfil 3 (42,6 mg/kg) é superior aos valores de 

fundo mundial estimados quer por REIMANN e CARITAT (1998) quer por ADRIANO (2001). 

O Cu apresenta as correlações positivas mais fortes com o Co, o U, o Mn, o Zn e o Cd 

A distribuição espacial do Cu nos perfis estudados (figura 6.69) apresenta semelhanças 

com as distribuições do Fe e, principalmente, do Mn. 
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Figura 6.69- Variação dos teores de Cu nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 

Embora todos os valores de Cu se situem abaixo do limite máximo admitido para solos 

agrícolas, segundo a norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES 

IN ONTARIO, 1997), a variação dos seus teores ao longo dos perfis 2 e 3 revela a presença das 

escombreiras, com a generalidade dos valores acima dos registados nos solos do perfil 1. No 

perfil 3, algumas das amostras da escombreira de lamas (amostras 4, 5 e 6) apresentam teores 

significativamente superiores ao nível de referência da norma de qualidade do Ontário. 

Ainda no perfil 3, as amostras de solos naturais, no seguimento do perfil, apresentam teores 

de Cu sempre superiores aos da escombreira de areias do perfil 2, o que deverá reflectir a auréola 

de contaminação para jusante quer da escombreira de areias quer da escombreira de lamas. Os 

solos mineiros são ácidos, o que possibilita a solubilização deste elemento e a sua posterior 

mobilização através das águas de drenagem para os solos a jusante. A explicação para a 

acumulação de Cu nos solos do perfil 3 pode residir na presença de óxidos de Fe e Mn nestes 

solos, principais fixadores de Cu (ADRIANO, 2001), bem como de minerais argilosos que 

permitiriam a adsorção do Cu na sua superfície, assim como nas maiores quantidades de matéria 

orgânica nestes solos relativamente aos solos mineiros. 

O valor médio observado para o Zn é de 143 mg/kg, onde metade das amostras apresenta 

teores superiores a 138 mg/kg, situando-se um pouco acima do intervalo de valores médios 

considerados de fundo geoquímico mundial (17 a 125 mg/kg segundo KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 

2001). O teor médio de Zn no perfil 1 é de ordem de grandeza próxima dos valores médios 

referidos por REIMANN e CARITAT (1998) e por ADRIANO (2001) como indicativos do fundo 

pedogeoquímico mundial, mas no perfil 2 o teor médio de Zn sobe para cerca do dobro do valor 

médio de fundo estimado por REIMANN e CARITAT (1998) e no perfil 3 o teor médio de Zn quase 

que triplica este valor de referência. 
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O Zn apresenta as correlações positivas mais fortes com o pH, o Bi, o As, o Fe, o Mn, o Cd, 

o W e o Cu. 

A distribuição espacial do Zn nos três perfis estudados (figura 6.70) mostra que é no perfil 1 

que se registam os teores mais baixos, revelando a sua evolução ao longo do perfil grande 

estabilidade. No perfil 2, a variação dos teores de Zn permite diferenciar com clareza as amostras 

dos solos naturais, laterais à escombreira e mais afastados desta (amostras 1 a 3), das amostras 

dos solos naturais mais próximos da escombreira (entre 4 e 6) e dos solos mineiros (entre 7 e 15) 

com teores mais elevados. 

As amostras do terceiro perfil revelam, na generalidade, teores de Zn superiores aos 

verificados nas amostras dos perfis 1 e 2. As amostras com teores mais elevados, no início do 

perfil, correspondem às amostras da escombreira de lamas (amostras de 1 a 6). A jusante desta, 

verifica-se um certo decaimento dos teores de Zn, ao longo do perfil, excepto nas amostras finais, 

onde se regista um aumento significativo, para teores próximos dos do início do perfil. Este 

comportamento deverá reflectir quer o aumento do pH nestas amostras, o que se traduz na maior 

imobilização do elemento, quer o transporte mecânico e acumulação de minerais mais resistentes 

à meteorização, a partir da escombreira de areias, quer o transporte químico do Zn e a sua 

complexação pela matéria orgânica. 

 

 
Figura 6.70- Variação dos teores de Zn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

Relativamente ao Pb, o valor médio observado (54,1 mg/kg) situa-se dentro do intervalo de 

valores médios considerados de fundo geoquímico mundial por KABATA-PENDIAS & PENDIAS (2001). 

Porém, o valor médio obtido é superior, em cerca de 3 vezes, ao valor médio de fundo mundial 

estimado por REIMANN e CARITAT (1998), enquanto que no perfil 3 o valor médio é cerca de 4,4 

vezes superior a este valor de referência. 

Os dados dos coeficientes de correlação linear (tabela 6.33) mostram que o Pb se 

relaciona, positivamente, apenas com o Fe, o As e o Zn. 
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A distribuição dos teores de Pb ao longo dos perfis amostrados (figura 6.71) manifesta, no 

perfil 2, a anomalia que a escombreira de areia representa, essencialmente na parte final do perfil, 

e denuncia a auréola de dispersão secundária, intersectada pelo perfil 3, responsáveis pelos 

teores de Pb mais elevados encontrados nesta área e que se revelam superiores ao nível de 

referência segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

 
Figura 6.71- Variação dos teores de Pb nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

No perfil 3, o aumento dos teores de Pb no segmento final do perfil pode estar relacionado 

com o facto de o teor de matéria orgânica ser superior no segmento final do perfil, pelo que é de 

considerar a importância desta na imobilização do Pb nestes solos. Também o aumento do pH 

nestas amostras, que pode conduzir à maior imobilização do elemento, assim como o transporte 

quer químico quer mecânico a partir da escombreira de areias, constituem fenómenos que 

concorrem para explicar o incremento de Pb no segmento final do perfil 3. 

Relativamente ao Cr, verifica-se que a média global obtida (8,35 mg/kg) se situa no limite 

inferior do intervalo de valores médios normais (7 – 221 mg/kg) apresentado por KABATA-PENDIAS 

e PENDIAS (2001) e é significativamente inferior aos valores médios estimados por REIMANN e 

CARITAT (1998) e ADRIANO (2001) para os solos a nível mundial. É no perfil 1 que se registam os 

teores mais elevados de Cr, com um valor médio de 10,4 mg/kg e oscilando entre 8,38 e 12,1 

mg/kg. 

Também o valor médio de Ni da globalidade das amostras (4,73 mg/kg) se situa no limite 

inferior do intervalo indicado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários 

tipos de solos de diversos países (4 – 55 mg/kg) e é significativamente inferior ao valor médio 

estimado, quer por REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico 

mundial (20 mg/kg). 
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Portanto, o Cr e o Ni apresentam-se nos solos da área de Regoufe em teores baixos e com 

pequena variação, conforme se pode observar nas figuras 6.72 e 6.73. 

 

 
Figura 6.72- Variação dos teores de Cr nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 

 

 

 
Figura 6.73- Variação dos teores de Ni nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 

 

O Cr e o Ni correlacionam-se entre si de forma solidária e não apresentam correlações 

positivas com mais nenhum dos parâmetros analisados. Pelo contrário, de um modo global, estes 

elementos exibem uma correlação negativa com grande parte dos elementos presentes na 

mineralização. 

Além de apresentarem um comportamento semelhante, o Cr e o Ni manifestam-se com 

valores superiores nos solos naturais do perfil 1 e menores nas amostras colhidas nas 

escombreiras e na auréola de contaminação secundária, onde a variação de teores é algo 

errática. Portanto, verifica-se a grande afinidade destes elementos com a matéria orgânica nas 

amostras do perfil 1, onde os teores desta podem chegar aos 25,14 %. 
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O teor médio de Co encontrado nas amostras estudadas (1,23 mg/kg) encontra-se abaixo 

do intervalo reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários tipos de 

solos de diversos países (1,6 – 21,5 mg/kg) e é igualmente significativamente inferior às médias 

estimadas quer por REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico 

mundial. 

Além das correlações solidárias com o Cu e o Mn, já apontadas, o Co também se relaciona 

positivamente com o U (tabela 6.33). 

A variação dos teores de Co ao longo dos perfis 1 e 2 revela grande estabilidade, com 

teores baixos. No perfil 3, algumas das amostras da escombreira de lamas (amostras 4, 5 e 6) 

apresentam teores significativamente superiores aos dos perfis anteriores e as amostras de solos 

naturais, no seguimento do perfil, apresentam teores sempre superiores aos dos perfis 1 e 2, o 

que deverá reflectir a auréola de contaminação para jusante a partir, essencialmente, da 

escombreira de lamas. 

 

 
Figura 6.74- Variação dos teores de Co nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 

 

O teor médio de Mo é de 1,32 mg/kg, situando-se dentro do intervalo reportado por KABATA-

PENDIAS e PENDIAS (2001), como representativo a nível mundial (1 e 3,1 mg/kg) e é da mesma 

ordem de grandeza da média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para o fundo geoquímico 

mundial (1,2 mg/kg). Os valores mais elevados foram encontrados nas amostras do perfil 2, com 

uma média situada em 1,85 mg/kg e variando entre 0,18 e 4,24 mg/kg. 

Apesar de apresentar teores baixos e uma pequena amplitude de teores na sua 

distribuição, o Mo manifesta variações algo erráticas, ao longo dos perfis, não apresentando 

variações implicitamente relacionadas com o comportamento de outros elementos (figura 6.75). 
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Figura 6.75- Variação dos teores de Mo nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 

 
O valor médio observado para o Cd da globalidade das amostras estudadas (3,70 mg/kg) é 

superior ao intervalo de valores médios apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como 

normal em solos de vários países (0,06 – 1,1 mg/kg). Em todos os perfis amostrados os seus 

valores médios superam o valor médio estimado, quer por REIMANN e CARITAT (1998) quer por 

ADRIANO (2001), como de fundo geoquímico mundial. Os teores mais elevados ocorrem no perfil 3, 

que apresenta um valor médio de 6,59 mg/kg e onde todas as amostras se caracterizam por 

teores de Cd superiores ao limite máximo admitido para solos agrícolas da norma de qualidade do 

Ontário. As amostras do segmento inicial do perfil 1 (até à amostra 6) também apresentam teores 

de Cd superiores a este limite, facto que pode indiciar a presença de mineralização nos granitos 

subjacentes (figura 6.76). 

Além das correlações solidárias já referidas, com o Zn e o Cu, o Cd também se correlaciona 

de forma positiva com o U e o Bi. 

 

 
Figura 6.76- Variação dos teores de Cd nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação 
do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de 
qualidade do Ontário. 
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A variação dos teores de Cd ao longo dos perfis amostrados revela a anomalia provocada 

pela escombreira de areias e, principalmente, pela escombreira de lamas e a sua influência nos 

teores de Cd dos solos a jusante. Também parece evidente a afinidade que este elemento revela 

para se complexar com a matéria orgânica dos solos, uma vez que nos solos do perfil 3, a jusante 

das escombreiras e mais ricos em matéria orgânica, ocorrem teores de Cd superiores aos da 

escombreira de areias. 

O Bi apresenta um teor médio de 19,7 mg/kg, valor que é cerca de 65,7 a 78,8 vezes 

superior aos valores médios apontados por REIMANN e CARITAT (1998) e por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS (2001), 0,3 e 0,25 mg/kg, respectivamente, como de fundo geoquímico mundial. Os 

teores mais elevados em Bi foram encontrados nas amostras do perfil 3, onde o valor médio (38,9 

mg/kg) é entre 129,7 a 155,6 vezes superior aos valores médios indicados por aqueles autores. 

O Bi correlaciona-se positivamente com o As, o Zn, o W, o Fe, a Ag, o Cd, o pH e o Mn, ou 

seja, com os elementos característicos da mineralização, e negativamente com o Ni e o Cr. 

A variação dos teores de Bi ao longo dos perfis amostrados (figura 6.77) permite 

reconhecer aspectos já abordados para outros elementos, como a influência das escombreiras e 

dos níveis de matéria orgânica. 

 

 
Figura 6.77- Variação dos teores de Bi nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 

 

O teor médio de Sn da globalidade das amostras (36,1 mg/kg) é significativamente superior 

ao valor máximo do intervalo de teores médios considerados normais por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS (2001) para os solos dos Estados Unidos e é cerca de 9 vezes superior ao valor médio 

estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (4 mg/kg). A variação 

de teores de Sn das amostras estudadas (13,9 – 60,8 mg/kg) encontra-se também muito acima da 

variação de teores apontada por ADRIANO (2001) como normal nos solos a nível mundial (1 – 10 

mg/kg). 

Além da correlação solidária já referida, com o Mn, o Sn também se correlaciona de forma 

positiva com a Ag e o W. 
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A variação dos teores de Sn ao longo dos perfis amostrados (figura 6.78) mostra que os 

teores mais elevados ocorrem nos solos do perfil 2 (35,8 – 60,8 mg/kg), onde se destaca a 

anomalia associada à escombreira de areias. A evolução dos teores de Sn nos solos do perfil 3 

também denuncia a anomalia criada pela escombreira de lamas e o impacto das escombreiras 

nos solos para jusante. No perfil 1, contrariamente ao verificado para outros elementos, os teores 

de Sn são superiores na segunda metade do perfil (a partir da estação 7), o que poderá indicar, 

nos granitos subjacentes, uma zona com mais mineralização estanífera. 

 

 
Figura 6.78- Variação dos teores de Sn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 

 

O intervalo de teores de W (1,88 – 124,5 mg/kg) encontra-se muito acima do intervalo de 

valores apontado por URE et al. (1979) como normal em solos escoceses (0,68 – 2,7 mg/kg). O 

teor médio de W (46,1 mg/kg) é significativamente superior ao valor médio estimado por REIMANN 

e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (1,5 mg/kg). 

O W apresenta as correlações solidárias mais fortes com a Ag, o Mn, o As, o Bi, o Fe, o Zn, 

o Sn e o pH e correlaciona-se negativamente com o Ni e o Cr. É nos perfis 2 e 3 que se observam 

os teores mais elevados em W, com valores médios de 66,6 e 65, 5 mg/kg, respectivamente 

(figura 6.79). 

 

 
Figura 6.79- Variação dos teores de W nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 
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A variação dos teores de W ao longo dos perfis amostrados permite reconhecer aspectos já 

abordados para outros elementos, como a influência das escombreiras e dos níveis de matéria 

orgânica. Tal como o verificado para o Sn, os teores de W também são superiores na segunda 

metade do perfil (a partir da estação 7), o que parece reforçar a ideia de que os granitos deste 

sector se encontrem mais mineralizados nestes elementos. 

A variação de teores de Ag da globalidade das amostras estudadas (0,12 – 3,59 mg/kg) 

apresenta o valor máximo acima do máximo do intervalo de variação indicado por ADRIANO (2001) 

como o mais frequente nos solos a nível mundial (<0,1 – 1 mg/kg). O valor médio de Ag (1,08 

mg/kg) é cerca de 15,4 vezes superior ao valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) 

como de fundo geoquímico mundial (0,07 mg/kg). O valor médio de Ag obtido no perfil 2 (1,75 

mg/kg) é também superior ao valor médio de fundo mundial (0,7 mg/kg) dado por SHACKLETTE e 

BOERNGEN (1984) para solos desprovidos de matéria orgânica, enquanto que os valores médios 

obtidos nos solos naturais dos perfis 1 e 3, 0,23 mg/kg e 1,33 mg/kg respectivamente, são 

inferiores aos valores de fundo mundial (2 a 5 mg/kg), dados pelos mesmos autores, para solos 

ricos em matéria orgânica. 

A Ag correlaciona-se de forma positiva com o W, o As, o Fe, o Sn, o Bi, o pH, o Mn e o Zn e 

de forma negativa com o Ni e o Cr. 

A variação dos teores de Ag (figura 6.80) mostra que estes são claramente superiores nos 

solos mineiros e limítrofes e nos sectores sob influência da auréola de contaminação. Nestes, os 

teores de Ag são superiores ao nível de referência (0,35 mg/kg) indicado na norma de qualidade 

do Ontário. Apenas nos solos do perfil 1 e nos do perfil 2 mais afastados da escombreira é que se 

verificam teores inferiores àquele nível de referência (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES 

IN ONTARIO, 1997). 

 

 
Figura 6.80- Variação dos teores de Ag nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação 
do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
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O teor médio de As dos solos estudados (1321 mg/kg) encontra-se muito acima do intervalo 

de valores médios reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários 

tipos de solos de diversos países (2,2 – 16,3 mg/kg) e supera em cerca de 264 vezes a média 

estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial e cerca de 183 vezes o 

valor médio apontado por ADRIANO (2001). É no perfil 3 que se registam os teores mais elevados 

de As, com um valor médio de 2441 mg/kg e oscilando entre 1153 e 3521 mg/kg. No perfil 2 

observam-se valores entre 81,2 e 2637 mg/kg, com um valor médio de 1461 mg/kg. Porém, 

também se registam valores elevados de As no perfil 1, onde os teores oscilam entre 43,3 e 82,4 

mg/kg com a média situada em 60,8 mg/kg. Portanto, em todos os perfis as amostras apresentam 

teores de As superiores ao limite máximo admitido para solos agrícolas segundo a norma de 

qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997). 

 

 
Figura 6.81- Variação dos teores de As nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe, com indicação 
do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

Tal como tem vindo a ser referido, o As correlaciona-se positivamente com a generalidade 

dos elementos que caracterizam a mineralização (Fe, Bi, W, Zn, Ag, Pb e Mn) e com o pH e 

negativamente com o Ni e o Cr. 

Relativamente ao U, verifica-se que o seu teor médio (46,2 mg/kg) se encontra muito acima 

do intervalo de valores médios (0,79 – 11 mg/kg) apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) 

como normal em solos de diversos países e supera em cerca de 17 vezes a média estimada por 

REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial (2,7 mg/kg). 

Atendendo às correlações solidárias que o U manifesta com o Cu, o Co, o Mn, o Cd e o Zn 

e observando a evolução dos seus teores ao longo dos perfis (figura 6.82), pode concluir-se que 

este elemento parece ocorrer em associação com os elementos típicos da mineralização, uma vez 

que é possível reconhecer algumas semelhanças com os comportamentos de muitos dos 

elementos já descritos. 
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Figura 6.82- Variação dos teores de U nos solos ao longo dos perfis efectuados em Regoufe. 

 

Os teores de U são mais elevados ao longo do perfil 3, nomeadamente na zona da 

escombreira de lamas, e no perfil 2 na zona da escombreira de areias e solos próximos. Portanto, 

a evolução ao longo dos perfis estudados ocorre de forma muito similar ao verificado para outros 

elementos, como o Cu, o Co e o Mn. 

 

 

6.7.2.2- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

Com a finalidade de facilitar e melhorar a interpretação dos dados geoquímicos dos solos 

da envolvente da mina de Regoufe recorreu-se à aplicação da Análise em Componentes 

Principais (ACP). A matriz de dados utilizada na análise era composta por 45 indivíduos 

(amostras) e 17 variáveis (pH, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As, e U). A 

tabela 6.34 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um 

dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os quatro 

primeiros eixos factoriais explicam conjuntamente 87,51 % da variância total e apresentam valores 

próprios superiores a 1. Assim, na tabela 6.35 apresentam-se os valores das coordenadas activas 

nos quatro primeiros eixos. 

 

Tabela 6.34- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Regoufe. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 8,72 3,16 1,80 1,19 0,92 0,49 0,29 

Variância explicada (%) 51,32 18,59 10,60 7,00 5,40 2,87 1,70 

Variância explicada acumulada (%) 51,32 69,91 80,51 87,51 92,91 95,78 97,48 
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Tabela 6.35- Coordenadas das variáveis activas nos quatro eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Regoufe. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 
encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 

pH 0,7789 -0,0499 -0,1443 0,1258 

Fe 0,8534 0,1418 0,2136 -0,2142 

Mn 0,8555 -0,3418 -0,3508 -0,0665 

Cu 0,5993 -0,7686 -0,0153 -0,1468 

Zn 0,9108 -0,1910 0,2545 0,0495 

Pb 0,5105 0,1504 0,5824 -0,4852 

Cr -0,7392 -0,4279 -0,0987 -0,0898 

Co 0,2877 -0,9084 -0,0447 -0,2278 

Ni -0,8007 -0,3146 0,0562 0,1948 

Mo 0,4689 0,1243 -0,3048 0,5909 

Cd 0,5778 -0,4802 0,3820 0,5117 

Bi 0,8170 0,2313 0,3035 0,2291 

Sn 0,4729 0,2274 -0,7670 -0,3019 

W 0,9017 0,2220 -0,2720 0,0701 

Ag 0,7490 0,4846 -0,2503 -0,0213 

As 0,8825 0,2861 0,3152 -0,0822 

U 0,5835 -0,7397 -0,1942 -0,0078 

 

 

Considerando os quatro eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Zn, W, As, Mn, Fe, Bi, pH, Ag, (Cu), (U), Cd e (Pb) em oposição a Ni e Cr 

Eixo 2 – Co, Cu e U 

Eixo 3 – Pb em oposição a Sn 

Eixo 4 – Mo e (Cd) 

 

O eixo 1 explica as variáveis Zn, W, As, Mn, Fe, Bi, pH, Ag e Cd e, até certo ponto, Cu, U e 

Pb em oposição às variáveis Ni e Cr. O eixo 2 explica melhor as variáveis Cu e U e também a 

variável Co. O eixo 3 explica a variável Pb em oposição à variável Sn. A variável Mo é somente 

explicada pelo eixo 4, que também contribui para a explicação da variável Cd. 

A figura 6.83 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros três planos factoriais. 
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Figura 6.83- Projecções das variáveis nos primeiros três planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4), relativas aos solos da mina de Regoufe. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 6.35 e a interpretação da figura 6.83 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica sozinho 69,91 % da inércia total da nuvem de 

pontos, a existência da associação de variáveis que representa a influência do contexto geológico, 

com distribuição mais ou menos nítida por três grupos: um conjunto constituído por Zn, W, As, Mn, 

Fe, Bi, pH, Ag e Cd, com o qual revelam afinidades as variáveis Cu, U e Pb; que, na generalidade, 

se correlaciona negativamente com o grupo formado por Ni e Cr; e um terceiro grupo, constituído 

por Co, Cu e U. 

Os dois primeiros grupos, em virtude de serem constituídos pelas variáveis explicadas pelo 

eixo 1, que explica sozinho 51,32 % da variância, mantêm-se praticamente inalterados nos 

restantes planos factoriais representados na figura 6.83. 

O Sn é explicado apenas no segundo plano factorial, onde surge em oposição ao Pb e 

mostrando-se independente da maioria das restantes variáveis que compõem os grupos 

anteriormente descritos. A individualização do Sn pode ser atribuída ao seu comportamento 

particular nestes solos, uma vez que, no perfil 1, e contrariamente ao verificado para os restantes 

elementos, os teores de Sn são superiores na segunda metade do perfil, o que poderá esta 

relacionado com a mineralização estanífera mais intensa nos granitos subjacentes. A oposição, 

em certa medida, ao Pb poderá estar relacionado o aumento dos teores deste ao longo do perfil 3, 

contrariamente ao sucedido com o Sn e com a generalidade dos restantes elementos. 
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O Mo é explicado unicamente no quarto plano factorial, em certa associação com o Cd. 

Também no caso da mina de Regoufe, o Mo manifesta variações algo erráticas, ao longo dos 

perfis, não apresentando variações implicitamente relacionadas com o comportamento de outros 

elementos. O já referido comportamento geoquímico do Mo em ambientes superficiais, que se 

relaciona frequentemente com espécies aniónicas, deverá condicionar o facto de este elemento 

surgir praticamente isolado. A ligeira associação entre este elemento e o Cd poderá estar 

relacionada com as semelhanças verificadas nas variações dos seus teores ao longo do perfil 1. 

Portanto, com base no anteriormente exposto e nos resultados da ACP, pode-se concluir 

que existem três grupos fundamentais de elementos, tendo em consideração o seu 

comportamento no solo. Um grupo composto por Ni e Cr, que se apresentam como elementos 

presentes no solo em teores não anómalos e surgindo como controlados, de forma inversamente 

proporcional, pelo pH. Estes elementos são conhecidos por se caracterizarem por 

comportamentos geoquímicos semelhantes, ocorrendo nestes solos em teores superiores no perfil 

1, contrariamente ao verificado com os restantes elementos. Outro grupo de elementos é 

constituído pelos que melhor representam a mineralização e que formam, de um modo mais ou 

menos extenso, a auréola de dispersão secundária (Zn, W, As, Mn, Fe, Bi, Ag e Cd), com os quais 

revelam afinidades o Cu, o U e o Pb, e surgindo como controlados pelo pH. Observa-se uma forte 

oposição entre estes dois grupos de elementos, tal como se pode ver na figura 6.20. Esta, ilustra 

de uma forma clara que o eixo 1 opõe os elementos constitutivos da anomalia, causada pela 

mineralização, a alguns dos restantes elementos, em função do controle exercido pelo pH. 

O terceiro grupo de elementos é constituído pelo Co, com mais peso, e também, em certa 

medida, pelo Cu e pelo U. O Co apresenta-se como um elemento presente no solo em teores não 

anómalos, mas com grandes semelhanças com o Cu e o U no que diz respeito à evolução das 

distribuições dos seus teores ao longo dos perfis. Os comportamentos destes elementos parecem 

ser pouco dependentes do pH. 

Na figura 6.84 apresentam-se as projecções das amostras da totalidade da área da mina de 

Regoufe no primeiro plano factorial. Ao analisar esta figura, e tendo em atenção a figura anterior, 

pode verifica-se a separação em três “populações” bem diferenciadas: A, constituída por todas as 

amostras de solos naturais do perfil 1 e pelas amostras naturais do perfil 2 mais afastadas da 

escombreira (amostras 1 a 3), que podem ser consideradas como portadoras dos valores de 

fundo geoquímico. Esta “população” surge associada às variáveis Cr e Ni, uma vez que é nestas 

amostras que se observam os teores mais altos destes elementos; B, que reflecte a composição 

da anomalia representativa da mineralização e que é constituída pelas amostras da escombreira 

de areias do perfil 2 e dos solos naturais laterais mais próximos (amostras 4 a 15), por parte das 

amostras da escombreira de lamas (amostras 1 a 3 do perfil 3) e por todas as amostras de solos 

naturais do perfil 3 (amostras 7 a 15). Esta “população” ocorre associada à generalidade dos 

elementos químicos estudados, nomeadamente Fe, Pb, Mo, Bi, Sn, W, Ag e As, mas também Zn 

Mn, Cd, Cu e U; e C, constituída pelas amostras 4, 5 e 6 do perfil 3 (escombreira de lamas), que 

também reflectem a anomalia geoquímica referida, mas com teores mais elevados na 

generalidade dos elementos, mas principalmente em Co, U, Cu, Cd, Mn e Zn. 
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Figura 6.84- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas aos solos da mina de Regoufe. 
 

 

6.8- CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA MINA DE RIO DE FRADES 

 
Os solos naturais da área de Rio de Frades apresentam uma coloração acastanhada, quer 

no perfil 1, quer no perfil 2 (lateralmente à escombreira). Estes solos apresentam uma textura 

expedita grosseira. Os solos mineiros apresentam uma coloração castanha-avermelhada e textura 

expedita também grosseira e caracterizam-se por elevada pedregosidade. 

Os solos mineiros encontram-se numa pequena escombreira que resultou de um processo 

de despejo livre, em encosta. A lavaria situa-se um pouco para jusante, numa pequena zona 

aplanada, na margem direita do Rio de Frades. Os “estéreis” resultantes dos processos de 

concentração foram diluídos nas águas do rio, pelo que não existem na zona escombreiras de 

finos. Numa das zonas da escombreira, foi identificado um pequeno depósito friável e polvorento, 

de cor amarelada-esverdeada, resultante do processo de cominuição e concentração na lavaria e 

constituído por sulfuretos. A ferruginização é um fenómeno amplamente distribuído nesta 

escombreira, como reflexo da alteração de minerais portadores de ferro, de que resulta a 

precipitação de óxidos-hidróxidos de ferro, o que confere uma intensa cromatização ferruginosa 

aos materiais. 

 
 

6.8.1- PROPRIEDADES EDÁFICAS 
 
Os dados analíticos relativos às propriedades físico-químicas, com maior relevância para a 

sua caracterização edáfica, são apresentados na tabela 6.36. Na figura 6.85 apresenta-se a 

classificação textural dos solos de Rio de Frades. Atendendo às amostras estudadas, estes solos 

são franco-arenosos. 
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Tabela 6.36- Resultados analíticos das principais propriedades edáficas dos solos da mina de Rio de Frades. 
 

 Perfil 1 Perfil 2 
Propriedades Amostra 2 Amostra 8 Amostra 5 Amostra 8 Amostra 11 
      
Textura expedita Grosseira Grosseira Grosseira Grosseira Grosseira 
Análise granulométrica (%):      

areia grossa 33,7 24,8 41,9 37,6 30,4 
areia fina 46,2 51,8 34,2 44,0 45,3 

limo 17,8 21,5 21,7 17,5 20,8 
argila 2,4 1,8 2,3 0,9 3,4 

Textura Franco-arenoso Franco-arenoso Franco-arenoso Franco-arenoso Franco-arenoso 
Complexo de troca:      

bases de troca (cmol+/kg):      
Ca2+ 0,06 0,10 0,21 0,19 0,16 
Mg2+ 0,13 0,16 0,19 0,16 0,16 

K+ 0,11 0,09 0,09 0,10 0,07 
Na+ 0,14 0,11 0,08 0,07 0,08 

soma das bases de troca 0,45 0,45 0,57 0,52 0,47 
Acidez de Troca (cmol+/kg) 1,01 2,14 1,72 1,85 2,69 

H+ 0,09 0,29 0,27 0,97 0,4 
Al3+ 0,92 1,85 1,45 0,88 2,29 

Capacidade de troca (cmol+/kg) 1,46 2,60 2,29 2,37 3,16 
Grau de saturação (%) 30,9 17,5 24,8 22,1 14,9 
Matéria orgânica (%) 13,72 6,38 6,21 1,45 2,41 
pH:      

H2O 4,5 4,5 4,2 3,3 3,9 
KCl 3,9 3,8 3,6 2,8 3,0 

P e K assimiláveis (mg/kg):      
P2O5 17 27 38 467 122 
K2O 48 56 36 48 20 

 
 

 
Figura 6.85- Classificação da textura dos solos de Rio de Frades, com base no diagrama triangular para 
classificação da textura adaptado aos limites internacionais das fracções granulométricas. 
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Os catiões de troca dominantes são o alumínio e o hidrogénio, tal como seria de esperar, 

atendendo a que se tratam de solos ácidos. Segundo os critérios referidos por ALCALÁ DEL OLMO 

(1995), podemos considerar que quer os solos naturais quer os solos mineiros de Rio de Frades 

se caracterizam por uma reduzida capacidade de retenção de catiões. 

Segundo as designações apresentadas por COSTA (1995), indicativas do nível de matéria 

orgânica (tabela 6.4), os solos do perfil 1 caracterizam-se por níveis altos e muito altos e os solos 

mineiros do perfil 2 caracterizam-se por níveis entre altos e baixos. 

Segundo a escala adoptada no USDA, os solos do perfil 1 e os solos naturais do perfil 2 

classificam-se entre muito fortemente ácidos e extremamente ácidos e os solos mineiros do perfil 

2 variam entre extremamente ácidos e ultra ácidos. Utilizando a escala de Pratolongo, quer os 

solos do perfil 1, quer os do perfil 2, se classificam como hiperácidos (figura 6.86). Segundo a 

classificação proposta por SMITH et al. (1974), estes solos mineiros classificam-se entre ácidos e 

extremamente ácidos. 

 

 
Figura 6.86- Variação do pH nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com indicação das 
classes a que pertencem (linhas a tracejado), segundo a escala de Pratolongo. 

 

 

6.8.2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Na tabela 6.37 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados e do pH, relativos à globalidade das amostras de solos (os resultados analíticos 

integrais são apresentados no anexo 6.5). Na tabela 6.38 apresentam-se os valores médios e as 

variações de teores, dos mesmos parâmetros e amostras, mas distinguindo entre os dois perfis 

amostrados. Na figura 6.87 apresentam-se os gráficos box & whisker plot da globalidade das 

amostras. 
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Tabela 6.37- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos da área 
de Rio de Frades (n=33; valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão Coeficiente de 
variação 

pH 4,27 4,40 3,20 4,60 0,37 0,09 

Fe 5,50 4,57 3,24 12,6 2,54 0,46 

Mn 405 257 117 1703 402 0,99 

Cu 46,2 38,0 25,5 89,2 19,7 0,43 

Zn 141 125 94,3 259 45,6 0,32 

Pb 40,6 32,3 19,7 127 28,4 0,70 

Cr 73,5 73,5 35,2 104 15,6 0,21 

Co 17,5 10,0 3,77 96,0 23,9 1,37 

Ni 35,9 34,6 17,8 68,7 11,7 0,33 

Mo 2,11 1,72 0,83 6,25 1,46 0,69 

Cd 0,92 0,59 0,31 2,54 0,67 0,72 

Bi 31,2 2,86 0,99 279 75,9 2,43 

Sn 11,8 6,67 4,14 38,4 9,50 0,80 

W 82,1 57,5 33,9 303 70,6 0,86 

Ag 0,73 0,58 0,46 2,38 0,50 0,68 

As 10095 623 213 104545 28681 2,84 

U 6,96 5,82 n.d. 11,3 3,19 0,46 
n.d.- não detectado 

 

 
Tabela 6.38- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos em cada um dos 
perfis da área de Rio de Frades (valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 

 

 Perfil 1 (n=15) Perfil 2 (n=18) 

 Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH 4,43 4,20 4,60 4,14 3,20 4,60 

Fe 4,09 3,33 4,86 6,67 3,24 12,6 

Mn 250 227 270 534 117 1703 

Cu 32,4 25,5 39,9 57,7 29,8 89,2 

Zn 117 105 131 162 94,3 259 

Pb 23,7 19,7 33,7 54,6 30,4 127 

Cr 71,1 65,5 77,9 75,5 35,2 104 

Co 10,3 8,55 12,7 23,5 3,77 96,0 

Ni 35,0 31,0 41,9 36,6 17,8 68,7 

Mo 1,30 0,83 2,11 2,78 1,19 6,25 

Cd 0,47 0,31 0,59 1,30 0,55 2,54 

Bi 1,71 0,99 2,99 55,8 2,56 279 

Sn 5,70 4,14 7,00 16,9 5,44 38,4 

W 53,7 33,9 86,8 106 36,2 303 

Ag 0,54 0,46 0,65 0,88 0,49 2,38 

As 382 213 526 18189 586 104545 

U 4,53 n.d. 9,73 5,51 n.d. 11,3 
n.d.- não detectado 
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Figura 6.87- Gráficos box & whisker plot dos elementos químicos dos solos de Rio de Frades (valores em 
mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

Da observação da tabela 6.37 e da figura 6.87 pode verificar-se que alguns elementos, 

como a Ag, o Cd, o Mo, o Fe e o U se destacam por apresentarem variações mais baixas nos 

teores, em comparação com a generalidade dos elementos, estando presentes no solo de forma 

mais ou menos homogénea. Os restantes elementos caracterizam-se por apresentarem grandes 

variações nos teores, evidenciando claramente a presença de “outliers”. 

Na tabela 6.39 apresenta-se a matriz de correlação entre os parâmetros estudados. 
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Tabela 6.39- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
solos da área de Rio de Frades (n = 33; os coeficientes de correlação linear significativos para p < 0,05 
encontram-se a negrito). 
 

 pH Fe Mn Cu Zn Pb Cr Co Ni Mo Cd Bi Sn W Ag As 
pH 1                
Fe -0,74 1               
Mn 0,21 0,29 1              
Cu -0,41 0,84 0,45 1             
Zn 0,33 0,07 0,84 0,38 1            
Pb -0,73 0,81 -0,15 0,78 -0,14 1           
Cr 0,47 -0,27 0,59 -0,23 0,50 -0,60 1          
Co 0,23 0,31 0,99 0,48 0,81 -0,13 0,50 1         
Ni 0,56 -0,11 0,85 0,15 0,84 -0,45 0,55 0,87 1        
Mo -0,04 0,46 0,91 0,48 0,77 0 0,55 0,87 0,64 1       
Cd -0,19 0,58 0,74 0,74 0,81 0,37 0,06 0,74 0,56 0,79 1      
Bi -0,83 0,88 -0,10 0,70 -0,20 0,92 -0,66 -0,07 -0,39 0,06 0,39 1     
Sn -0,53 0,60 0,37 0,32 0,15 0,31 0,42 0,26 -0,09 0,62 0,31 0,31 1    
W -0,72 0,76 -0,24 0,69 -0,29 0,93 -0,70 -0,20 -0,44 -0,16 0,23 0,93 0,16 1   
Ag -0,82 0,85 -0,18 0,69 -0,25 0,93 -0,69 -0,14 -0,45 -0,01 0,34 0,99 0,27 0,94 1  
As -0,83 0,84 -0,19 0,65 -0,26 0,91 -0,72 -0,15 -0,45 -0,03 0,33 1 0,25 0,94 0,99 1 
U -0,10 0,27 0,43 0,18 0,17 -0,12 0,46 0,43 0,28 0,43 0,13 -0,04 0,40 -0,09 -0,05 -0,08 

 

A análise integrada da matriz de correlação permite verificar as correlações negativas entre 
o pH e diversos elementos, como o As, o Bi, a Ag, o Fe, o Pb, o W e, em menor grau, o Sn e o Cu. 
O Fe correlaciona-se positivamente com grande parte dos restantes elementos, nomeadamente 
com o Bi, a Ag, o As, o Cu, o Pb, o W, o Sn e o Cd. O Mn correlaciona-se solidariamente com o 
Co, o Mo, o Ni, o Zn, o Cd e o Cr. Entre a generalidade dos elementos, com excepção do U, 
verificam-se também importantes correlações positivas entre si. 

O pequeno depósito de sulfuretos, que ocorre na escombreira, em virtude da sua 
friabilidade e de conter alguma vegetação, foi também alvo de amostragem. Os resultados 
analíticos respectivos encontram-se representados no gráfico da figura 6.88. Verificam-se, assim, 
teores extremamente elevados de As e Fe, mas também teores significativos de W, Bi, Cu, Pb, e 
Mn. 

 

0.1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

Mn Fe Cu Zn Pb Cr Co Ni Mo Cd Bi Sn W Ag As U

m
g/

kg

 
Figura 6.88- Representação gráfica da composição química do depósito de sulfuretos existente na 
escombreira da mina de Rio de Frades. 
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6.8.2.1- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ELEMENTOS NOS PERFIS DOS SOLOS 
 
O teor máximo de Fe nos solos de Rio de Frades encontra-se acima do intervalo de 

concentrações de Fe total mais comum nos solos mundiais, 0,5 a 5 % (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001) e o seu teor médio (5,5 %) é significativamente superior ao valor médio 
considerado de fundo geoquímico mundial (3,5 %) por REIMANN e CARITAT (1998). Tal acontece 
devido aos teores registados nos solos do perfil 2, nomeadamente na escombreira, onde o valor 
médio é de 6,67 %, com um intervalo de variação entre 3,24 % e 12,6 %. Nos solos do perfil 1, os 
teores de Fe encontram-se dentro do já referido intervalo de concentrações mais comum nos 
solos mundiais. Assim, e embora as condições de pH destes solos, que se classificam entre 
extremamente ácidos e ultra ácidos, poderem provocar a alta mobilidade do Fe, fomentando o seu 
transporte e mobilização, há que considerar mecanismos de retenção e fixação do Fe, nos 
materiais da escombreira, nomeadamente a formação de óxidos e hidróxidos de Fe, como pode 
ser observado no local pela já referida ferruginização, além da existência de sulfuretos e outros 
minerais aí depositados. 

As correlações positivas entre o Fe, e o Bi, a Ag, o As, o Cu, o Pb, o W, o Sn e o Cd 
encontram explicação na tendência generalizada de associação e fixação destes elementos pelos 
óxidos e hidróxidos de Fe presentes no solo (JAMES & BARROW, 1981). 

Na figura 6.89, que apresenta a distribuição espacial do Fe nos dois perfis estudados, pode 
verificar-se que é no perfil 1 e nos solos naturais do perfil 2 (amostras 1 a 3 e 16 a 18) que se 
registam os teores mais baixos em Fe, revelando a sua variação ao longo do perfil 1 grande 
estabilidade. No perfil 2, a variação dos teores de Fe permite diferenciar com clareza as amostras 
dos solos naturais, laterais à escombreira, da maioria das amostras dos solos mineiros (entre 4 e 
15) com teores mais elevados. Nestas, há que realçar as amostras das estações 7, 8 e 9, com os 
teores de Fe mais elevados, que se localizam na proximidade do depósito de sulfuretos e as 
estações 13, 14 e 15 que se encontram numa zona onde a ferruginização é particularmente 
intensa, visível pela forte cromatização ferruginosa dos materiais aí acumulados. A alteração dos 
sulfuretos e outros minerais implica a formação de óxidos-hidróxidos de Fe, responsáveis pela 
cromatização referida, onde dominam os tons ocres, amarelos e avermelhados. 

 

 
Figura 6.89- Variação dos teores de Fe nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades. 
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Relativamente ao Mn, os valores observados nas amostras estudadas situam-se dentro dos 

valores considerados normais a nível mundial, quer por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) quer 

por ADRIANO (2001); o valor médio obtido (405 mg/kg) situa-se abaixo quer do valor médio nos 

solos mundiais (530 mg/kg) considerado de fundo geoquímico por REIMANN e CARITAT (1998), quer 

do valor médio (1000 mg/kg) reportado por ADRIANO (2001). 

O Mn correlaciona-se de forma positiva com o Co, o Mo, o Ni, o Zn, o Cd e o Cr. 

A distribuição do Mn, ao longo dos perfis (figura 90), mostra que no perfil 1 a sua variação 

revela grande estabilidade. No perfil 2, a variação dos teores de Mn permite diferenciar com 

clareza as amostras colectadas na zona com maior cromatização ferruginosa (amostras 13, 14 e 

15) com teores significativamente mais elevados. 

 

 
Figura 6.90- Variação dos teores de Mn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades. 

 

O valor médio de Cu (46,2 mg/kg) situa-se dentro do intervalo reportado por vários autores, 

como representativo a nível mundial e que se situa entre os 6 e os 60 mg/kg (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). Porém, este valor é superior aos valores de fundo mundial estimados quer por 

REIMANN e CARITAT (1998) quer por ADRIANO (2001). 

O Cu apresenta as correlações positivas mais fortes com o Fe, o Pb, o Cd, o Bi, o W, a Ag e 

o As. Assim, a distribuição espacial do Cu nos perfis estudados (figura 6.91) apresenta grandes 

semelhanças com as distribuições destes elementos. 

Embora todos os valores de Cu se situem abaixo do limite máximo admitido para solos 

agrícolas, segundo a norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES 

IN ONTARIO, 1997), a variação dos seus teores ao longo do perfil 2 revela a presença das 

escombreiras, com a generalidade dos valores acima dos registados nos solos do perfil 1. Ainda 

no perfil 2, as amostras colhidas próximo do depósito de sulfuretos e na zona de forte 

cromatização ferruginosa apresentam teores significativamente superiores ao nível de referência 
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da norma de qualidade do Ontário. A presença de sulfuretos nestes locais, assim como a 

ocorrência de óxidos de Fe e Mn, principais fixadores de Cu (ADRIANO, 2001), permitem explicar aí 

os teores mais elevados de Cu. 

 

 
Figura 6.91- Variação dos teores de Cu nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

O valor médio observado para o Zn (141 mg/kg) situa-se acima do intervalo de valores 

médios considerados de fundo geoquímico mundial (17 a 125 mg/kg segundo KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). Em ambos os perfis, o teor médio de Zn é superior aos valores médios referidos 

por REIMANN e CARITAT (1998) e por ADRIANO (2001) como indicativos do fundo pedogeoquímico 

mundial. 

O Zn apresenta as correlações positivas mais fortes com o Mn, o Ni, o Co, o Cd, o Mo e o 

Cr. 

A distribuição espacial do Zn nos três perfis estudados (figura 6.92) mostra que é no perfil 1 

que se registam os teores mais baixos, revelando a sua evolução ao longo do perfil grande 

estabilidade. Na maior parte do perfil 2, a variação dos teores de Zn não permite diferenciar com 

clareza as amostras dos solos naturais, laterais à escombreira, das amostras dos solos mineiros. 

Na parte final do perfil, destacam-se as amostras 13, 14 e 15, da já referida zona ferruginosa, 

assim como os solos naturais próximos (16, 17 e 18), com os teores de Zn mais elevados. Este 

aspecto pode ser explicado atendendo a que os oxi-hidróxidos de Fe e Mn (no caso das amostras 

13, 14 e 15) e a formação de complexos orgânicos (no caso das amostras 16, 17 e 18) se 

encontrarem entre os factores que melhor controlam a mobilidade do Zn no meio (LEVINSON, 1980; 

KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; VRECA et al., 2001). 
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Figura 6.92- Variação dos teores de Zn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

O teor médio de Pb (40,6 mg/kg) situa-se dentro do intervalo de valores médios 

considerados de fundo geoquímico mundial por KABATA-PENDIAS & PENDIAS (2001). No entanto, o 

valor médio obtido é superior ao valor médio de fundo mundial estimado por REIMANN e CARITAT 

(1998). 

O Pb correlaciona-se, positivamente, com o W, a Ag, o Bi, o As, o Fe e o Cu e, 

negativamente, com o pH e o Cr. 

A distribuição dos teores de Pb ao longo dos perfis amostrados (figura 6.93) mostra o perfil 

1 com os teores mais baixos e com pequena variação e evidencia o perfil 2 com teores mais altos 

e onde se destacam as primeiras três amostras do perfil e, principalmente, as amostras 7, 8 e 9 

com teores superiores ao nível de referência da norma de qualidade do Ontário. Nestas últimas 

amostras, colhidas próximo do depósito de sulfuretos, os teores de Pb oscilam entre 114 e 127 

mg/kg. 

 

 
Figura 6.93- Variação dos teores de Pb nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
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O teor médio de Cr encontrado nas amostras estudadas (73,5 mg/kg) situa-se no intervalo 

de valores médios normais (7 – 221 mg/kg) apresentado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) e 

é próximo do valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial, 

mas é superior ao valor médio de fundo mundial apresentado por ADRIANO (2001). 

O Cr correlaciona-se positivamente com Mn, o Ni, o Mo, o Zn e o Co e negativamente com 

o As, o W, a Ag, o Bi e o Pb. 

Relativamente ao Co, também se verifica que a média global obtida (17,5 mg/kg) se 

encontra no intervalo reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários 

tipos de solos de diversos países (1,6 – 21,5 mg/kg), embora seja superior às médias estimadas 

quer por REIMANN e CARITAT (1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico mundial. 

Além das correlações solidárias com o Mn, o Zn e o Cr, já apontadas, o Co também se 

relaciona positivamente com o Ni, o Mo e o Cd. 

Também o valor médio de Ni da globalidade das amostras (35,9 mg/kg) se situa no intervalo 

indicado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal para os vários tipos de solos de 

diversos países (4 – 55 mg/kg) e é superior ao valor médio estimado, quer por REIMANN e CARITAT 

(1998), quer por ADRIANO (2001), para o fundo geoquímico mundial (20 mg/kg). 

Além das correlações positivas com o Co, o Mn, o Zn, o pH e o Cr, já referidas, o Ni 

também se correlaciona de forma solidária com o Mo e o Cd. 

As distribuições dos teores de Cr, Co e Ni ao longo dos perfis estudados (figuras 6.94, 6.95 

e 6.96) mostram o perfil 1 com pequenas variações e evidenciam, no perfil 2, as anomalias 

pedogeoquímicas associadas à zona mais ferruginosa da escombreira (estações 13, 14 e 15), 

nomeadamente no que diz respeito ao Co com teores superiores ao limite máximo admitido para 

solos agrícolas segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

 
Figura 6.94- Variação dos teores de Cr nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
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Figura 6.95- Variação dos teores de Co nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a 
norma de qualidade do Ontário. 
 

 
Figura 6.96- Variação dos teores de Ni nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

À semelhança do verificado anteriormente, para as outras minas onde se registam as 

mesmas gamas de pH, observa-se, de um modo geral, que os comportamentos do Cr, do Co e do 

Ni nestes solos estão intimamente dependentes das quantidades Mn presentes. Este aspecto é 

visível quer pelos coeficientes de correlação linear obtidos, quer pela semelhança gráfica entre as 

variações de teores ao longo dos perfis. A observação da variação dos teores destes elementos 

ao longo dos perfis também revela semelhanças de comportamento com o Fe. Note-se que os 

coeficientes de correlação linear entre estes elementos e o Fe não têm significância apenas 

devido ao efeito das amostras 7, 8 e 9 (depósito de sulfuretos), onde os teores de Fe são muito 

elevados, enquanto que os de Cr, Co e Ni são reduzidos. Assim, é de admitir que, também no 

caso de Rio de Frades, a distribuição do Cr, do Co e do Ni está fortemente determinada pela 

formação dos óxidos de Mn e de Fe. 
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Relativamente ao Mo verifica-se que o teor médio obtido (2,11 mg/kg) se situa dentro do 

intervalo reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001), como representativo a nível mundial (1 

e 3,1 mg/kg), sendo superior à média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para o fundo 

geoquímico mundial (1,2 mg/kg). Os valores mais elevados foram encontrados nas amostras do 

perfil 2, com uma média situada em 2,78 mg/kg e variando entre 1,19 e 6,25 mg/kg. 

Além das correlações solidárias já referidas, com o Mn, o Co, o Zn, o Ni e o Cr, o Mo 

também se correlaciona positivamente com o Cd e o Sn. 

A distribuição dos teores de Mo ao longo dos perfis amostrados (figura 6.97) permite 

verificar que este elemento ocorre, na generalidade das amostras, em teores baixos e com 

pequena amplitude de variação, com excepção para a segunda metade do perfil 2 onde os teores 

em Mo são mais elevados e, no caso das amostras da zona de maior ferruginização, chegam a 

superar o limite máximo admitido para solos agrícolas segundo a norma do Ontário. 

Os teores mais elevados de Mo neste segmento do perfil 2 podem encontrar explicação na 

tendência para a adsorção diferencial deste elemento por óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, o que 

contribui para a retenção de Mo em ambientes (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 19992) e, ainda, à 

facilidade com que o Mo coprecipita com óxidos de Fe em ambientes ácidos. 

 

 
Figura 6.97- Variação dos teores de Mo nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a 
norma de qualidade do Ontário. 

 

O teor médio de Cd da globalidade das amostras (0,92 mg/kg) situa-se no intervalo de 

valores médios apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal em solos de vários 

países (0,06 – 1,1 mg/kg). Em ambos os perfis amostrados os seus valores médios superam o 

valor médio estimado, quer por REIMANN e CARITAT (1998) quer por ADRIANO (2001), como de 

fundo geoquímico mundial. 

Os dados dos coeficientes de correlação linear (tabela 6.39) mostram que o Cd se 

correlaciona de forma solidária com o Zn, o Mo, o Co, o Cu, o Mn e, de forma menos nítida, o Fe e 

o Ni. 
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Os teores mais elevados ocorrem no perfil 2, que apresenta um valor médio de 1,30 mg/kg 

e onde as amostras colhidas na proximidade do depósito de sulfuretos (7, 8 e 9) e na zona de 

maior ferruginização (13, 14 e 15), assim como nas amostras de solos naturais próximas destas 

(16, 17 e 18), se caracterizam por teores de Cd superiores ao nível de referência da norma de 

qualidade do Ontário (figura 6.98). 

Assim, a tendência que o Cd apresenta para a elevada mobilidade em meio ácido parece 

ser contrariada, nas amostras referidas, respectivamente, pela sua retenção em minerais mais ou 

menos resistentes à meteorização (blenda?), pela sua fixação pelos óxidos e hidróxidos de Fe e 

Mn e pela sus tendência para se complexar com a matéria orgânica dos solos. 

 

 
Figura 6.98- Variação dos teores de Cd nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) e do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a 
norma de qualidade do Ontário. 
 

O Bi apresenta um teor médio de 31,2 mg/kg, valor que é cerca de 104 e 125 vezes 

superior aos valores médios apontados por REIMANN e CARITAT (1998) e por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS (2001), 0,3 e 0,25 mg/kg, respectivamente, como de fundo geoquímico mundial. Os 

teores mais elevados em Bi foram encontrados nas amostras do perfil 2, onde o valor médio (55,8 

mg/kg) é cerca de 186 e 223 vezes superior aos valores médios indicados por aqueles autores, 

respectivamente. 

O Bi correlaciona-se positivamente com o As, a Ag, o W, o Pb, o Fe e o Cu e negativamente 

com o pH e o Cr. 

A variação dos teores de Bi ao longo dos perfis amostrados (figura 6.99) permite 

reconhecer aspectos já abordados para outros elementos, nomeadamente aqueles com os quais 

se correlaciona positivamente. Assim, confirma-se também para o Bi a influência do depósito de 

sulfuretos e da ferruginização dos materiais depositados em escombreira nos teores destes solos. 
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Figura 6.99- Variação dos teores de Bi nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades. 

 
O valor médio observado para o Sn da globalidade das amostras estudadas (11,8 mg/kg) é 

significativamente superior ao valor máximo do intervalo de teores médios considerados normais 
por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) para os solos dos Estados Unidos e é cerca de 3 vezes 
superior ao valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico 
mundial (4 mg/kg). A variação de teores de Sn das amostras estudadas (4,14 – 38,4 mg/kg) 
encontra-se também acima da variação de teores apontada por ADRIANO (2001) como normal nos 
solos a nível mundial (1 – 10 mg/kg). 

Como tem sido referido ao longo do texto, o Sn correlaciona-se de forma positiva com o Mo 
e o Fe e de forma negativa com o pH. A distribuição dos teores de Sn ao longo dos perfis 
estudados (figura 6.100) mostra que os teores mais elevados ocorrem nos solos do perfil 2 (16,9 – 
38,4 mg/kg), onde se destaca a anomalia associada à escombreira. Neste contexto, é possível 
identificar as amostras próximas do depósito de sulfuretos (7, 8 e 9), as amostras da zona de 
intensa ferruginização (13, 14 e 15) e um conjunto de amostras (10, 11 e 12), com localização 
intermédia, onde se registam os teores de Sn mais elevados e que deverá corresponder a um 
local onde foram depositados “estéreis” mais ricos em minerais estaníferos. 

 

 
Figura 6.100- Variação dos teores de Sn nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades. 
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O intervalo de teores de W (33,9 – 303 mg/kg) encontra-se muito acima do intervalo de 

valores apontado por URE et al. (1979) como normal em solos escoceses (0,68 – 2,7 mg/kg). O 

teor médio de W nas amostras estudadas (82,1 mg/kg) é cerca de 54,7 vezes superior ao valor 

médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como de fundo geoquímico mundial (1,5 mg/kg). 

O W apresenta as correlações solidárias mais fortes com a Ag, o As, o Pb, o Bi, o Fe e o Cu 

e correlaciona-se negativamente com o pH e o Cr. 

É no perfil 2 que se observam os teores mais elevados em W, com um valor médio de 106 

mg/kg. São de destacar as amostras 7, 8 e 9, com teores que oscilam entre 271 e 303 mg/kg, pelo 

que, no já referido depósito, juntamente com os sulfuretos deverão também ocorrer quantidades 

apreciáveis de concentrados de volframite. Note-se que estas minas laboraram de forma mais 

intensa entre 1941 e 1944, altura em que os processos de apuramento final dos concentrados 

permitiam elevadas perdas na concentração do minério útil. 

 

 
Figura 6.101- Variação dos teores de W nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades. 

 

A variação de teores de Ag da globalidade das amostras estudadas (0,46 – 2,38 mg/kg) 

apresenta o valor máximo acima do máximo do intervalo de variação indicado por ADRIANO (2001) 

como o mais frequente nos solos a nível mundial (<0,1 – 1 mg/kg). O valor médio de Ag (0,73 

mg/kg) é significativamente superior ao valor médio estimado por REIMANN e CARITAT (1998) como 

de fundo geoquímico mundial (0,07 mg/kg). O valor médio de Ag obtido no perfil 2 (0,88 mg/kg) é 

também superior ao valor médio de fundo mundial (0,7 mg/kg) dado por SHACKLETTE e BOERNGEN 

(1984) para solos desprovidos de matéria orgânica, enquanto que o valor médio obtido nos solos 

naturais do perfil 1 (0,54 mg/kg) é inferior aos valores de fundo mundial (2 a 5 mg/kg), dados pelos 

mesmos autores, para solos ricos em matéria orgânica. 

Tal como tem vindo a ser referido ao longo do texto, a Ag correlaciona-se de forma positiva 

com o As, o Bi, o W, o Pb, o Fe e o Cu e de forma negativa com o pH e o Cr. 
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A distribuição dos teores de Ag (figura 6.102) mostra que estes são muito semelhantes nos 

dois perfis amostrados, com excepção para as amostras 7, 8 e 9 do perfil 2, onde os teores de Ag 

são significativamente superiores, devido à proximidade destas amostras ao depósito de 

sulfuretos. 

 

 
Figura 6.102- Variação dos teores de Ag nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do nível de referência (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 
 

Relativamente ao As, verifica-se que o seu teor médio (10095 mg/kg) se encontra muito 

acima do intervalo de valores médios reportado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como 

normal para os vários tipos de solos de diversos países (2,2 – 16,3 mg/kg) e supera em cerca de 

2019 vezes a média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para os solos a nível mundial e cerca 

de 1402 vezes o valor médio apontado por ADRIANO (2001). 

Tal como tem vindo a ser referido, o As correlaciona-se positivamente com a generalidade 

dos elementos que caracterizam a mineralização (Bi, Ag, W, Pb, Fe e Cu) e negativamente com o 

pH e o Cr. 

É no perfil 2 que se registam os teores mais elevados de As, com um valor médio de 18189 

mg/kg e oscilando entre 586 e 104545 mg/kg. À semelhança de outros elementos, os teores mais 

elevados encontram-se nas amostras da proximidade do depósito de sulfuretos (7, 8 e 9) e nas da 

zona de mais intensa ferruginização (13, 14 e 15) (figura 6.103). 

Porém, também se registam valores elevados de As no perfil 1, onde os teores oscilam 

entre 213 e 526 mg/kg, com um valor médio de 382 mg/kg. Portanto, em ambos os perfis todas as 

amostras apresentam teores de As significativamente superiores ao limite máximo admitido para 

solos agrícolas segundo a norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED 

SITES IN ONTARIO, 1997). 
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Figura 6.103- Variação dos teores de As nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades, com 
indicação do limite máximo admitido para solos agrícolas (----) segundo a norma de qualidade do Ontário. 

 

O teor médio de U dos solos estudados (5,06 mg/kg) encontra-se no intervalo de valores 

médios (0,79 – 11 mg/kg) apontado por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) como normal em solos 

de diversos países, embora seja superior à média estimada por REIMANN e CARITAT (1998) para os 

solos a nível mundial (2,7 mg/kg). 

O U não apresenta correlações lineares com nenhum dos restantes parâmetros e a 

distribuição dos seus teores ao longo dos perfis (figura 6.104) permite verificar um comportamento 

errático e sem semelhanças com os comportamentos dos restantes elementos já descritos. Os 

teores de U são, em média, superiores nos solos do perfil 2. 

 

 
Figura 6.104- Variação dos teores de U nos solos ao longo dos perfis efectuados em Rio de Frades. 
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6.8.2.2- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 
 

Com a finalidade de facilitar e melhorar a interpretação dos dados geoquímicos dos solos 

da envolvente da mina de Rio de Frades recorreu-se à aplicação da Análise em Componentes 

Principais (ACP). A matriz de dados utilizada na análise era composta por 33 indivíduos 

(amostras) e 17 variáveis (pH, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As, e U). A 

tabela 6.40 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um 

dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os três primeiros 

eixos factoriais explicam conjuntamente 90,71 % da variância total e apresentam valores próprios 

superiores a 1. Porém, a variável U é melhor explicada no quarto eixo, pelo que, na tabela 6.41, se 

apresentam os valores das coordenadas activas nos quatro primeiros eixos. 

 
Tabela 6.40- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Rio de Frades. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 7,72 6,03 1,67 0,72 0,37 0,25 0,12 

Variância explicada (%) 45,41 35,47 9,83 4,26 2,16 1,49 0,70 

Variância explicada acumulada (%) 45,41 80,88 90,71 94,98 97,14 98,62 99,33 

 
Tabela 6.41- Coordenadas das variáveis activas nos quatro eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos da mina de Rio de Frades. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 
0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 

pH 0,8553 0,0066 -0,3602 -0,1127 

Fe -0,8374 0,4929 0,1611 -0,0548 

Mn 0,2247 0,9587 -0,0360 -0,0319 

Cu -0,6705 0,6187 -0,2209 -0,1206 

Zn 0,2933 0,8409 -0,3165 0,1742 

Pb -0,9509 0,0843 -0,0884 0,0789 

Cr 0,6900 0,4836 0,4588 0,1047 

Co 0,1950 0,9391 -0,1232 -0,1381 

Ni 0,5200 0,7389 -0,3279 -0,1662 

Mo 0,0469 0,9515 0,1649 0,1708 

Cd -0,2894 0,8569 -0,3210 0,1662 

Bi -0,9832 0,1122 -0,0428 -0,0263 

Sn -0,3067 0,4888 0,7302 0,3470 

W -0,9507 -0,0387 -0,1229 -0,1362 

Ag -0,9906 0,0441 -0,0463 -0,0479 

As -0,9872 0,0246 -0,0667 -0,0320 

U 0,0728 0,4625 0,5812 -0,6321 
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Considerando os quatro eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – pH, Cr e (Ni) em oposição a Ag, As, Bi, Pb, W, Fe e Cu 

Eixo 2 – Mn, Mo, Co, Cd, Zn, Ni e (Cu) 

Eixo 3 – Sn e (U) 

Eixo 4 – U 

 

O eixo 1 explica as variáveis pH, Cr e, até certo ponto, Ni em oposição às variáveis Ag, As, 

Bi, Pb, W, Fe e Cu. O eixo 2 explica as variáveis Mn, Mo, Co, Cd, Zn, Ni e, em certa medida, Cu. 

O eixo 3 explica melhor a variável Sn e também, até certo ponto, a variável U. Esta, porém, é 

melhor explicada pelo eixo 4. 

A figura 6.105 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, 

nos primeiros três planos factoriais. 

 
 

 
Figura 6.105- Projecções das variáveis nos primeiros três planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4), relativas aos solos da mina de Rio de Frades. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 6.41 e a interpretação da figura 6.105 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 80,88 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

existência da associação de variáveis que representa a influência do contexto geológico, com 
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distribuição mais ou menos nítida por três grupos distintos: um conjunto constituído 

essencialmente por pH e Cr, e com o qual o Ni revela afinidade; que, na generalidade, se 

correlaciona negativamente com o grupo formado por Ag, As, Bi, Pb, W, Fe e Cu; e um terceiro 

grupo, mais ou menos independente dos dois anteriores, constituído essencialmente por Mn, Mo, 

Co, Cd, Zn e Ni, e com o qual o Cu revela afinidade. 

Os dois primeiros grupos, em virtude de serem constituídos pelas variáveis explicadas pelo 

eixo 1, que explica sozinho 45,41 % da variância, mantêm-se praticamente inalterados nos 

restantes planos factoriais representados na figura 6.105. 

O Sn é explicado apenas no segundo plano factorial, mostrando-se independente das 

restantes variáveis que compõem os grupos anteriormente descritos e revelando apenas uma 

certa afinidade com o U. A individualização do Sn pode ser devida à sua distribuição nos solos 

mineiros, algo distinta da dos outros elementos, onde os teores mais elevados de Sn ocorrem nas 

amostras 10, 11 e 12, com localização intermédia entre as amostras próximas do depósito de 

sulfuretos e as amostras da zona de intensa ferruginização. 

De resto, o U é melhor explicado no terceiro plano factorial. Este elemento não apresenta 

correlações lineares com nenhum dos restantes parâmetros e a distribuição dos seus teores ao 

longo dos perfis é errática e sem semelhanças com as distribuições dos restantes elementos. 

Portanto, com base no anteriormente exposto e nos resultados da ACP, pode-se concluir 

que existem dois grupos fundamentais de elementos, tendo em consideração o seu 

comportamento nestes solos, que se apresentam como mais ou menos independentes entre si. 

Assim, pode identificar-se um grupo composto por Ag, As, Bi, Pb, W, Fe e Cu, elementos 

presentes na mineralização e que surgem como controlados pelo pH, de forma inversamente 

proporcional. Este grupo reúne os elementos que melhor caracterizam a composição do depósito 

de sulfuretos que existe na escombreira e que dominam nas amostras de solos colhidas nas 

proximidades. O outro grupo de elementos, também eles presentes na mineralização, é formado 

por Mn, Mo, Co, Cd, Zn e Ni, e com os quais revela afinidade o Cu. Este grupo é formado pelos 

elementos cujos teores são superiores nas amostras da zona de forte cromatização ferruginosa e 

que, portanto, surgem preferencialmente associados aos oxi-hidróxidos de Fe e Mn. O Cu 

manifesta teores idênticos nestas duas zonas de amostragem, e daí a sua presença em ambos os 

grupos. 

Na figura 6.106 apresenta-se a projecção das amostras da totalidade da área da mina de 

Rio de Frades no primeiro plano factorial. Ao analisar esta figura, e tendo em atenção a figura 

anterior, pode observar-se a separação em quatro “populações” bem diferenciadas: A, constituída 

por todas as amostras de solos naturais do perfil 1, que podem ser consideradas como portadoras 

dos valores de fundo geoquímico local; B, constituída pelas amostras do perfil 2, excepto as 

amostras 7, 8, 9, 13, 14 e 15, que revelam um afastamento aos valores de fundo, com 

enriquecimentos da generalidade dos elementos químicos, reflectindo assim a composição típica 

da anomalia representativa da mineralização, e reunindo ainda as amostras onde se registam 

alguns dos teores mais altos em Sn, Cr e U; C, constituída pelas amostras 7, 8 e 9 do perfil 2 
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(próximas do depósito de sulfuretos), que também reflectem a anomalia geoquímica, mas com 

teores significativamente mais elevados, nomeadamente de Fe, Cu, As, Bi, Ag, Pb e W; e D, 

constituída pelas amostras 13, 14 e 15 do perfil 2 (zona mais ferruginosa), que também reflectem 

a anomalia geoquímica, mas com teores significativamente mais elevados, nomeadamente de Mn, 

Zn, Cd, Mo, Co, Ni e Cu. 

 

 
Figura 6.106- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas aos solos da mina de Rio de 
Frades. 
 

 

6.9- SÍNTESE INTERPRETATIVA 
 

Os dados analíticos obtidos e as imagens fornecidas pelo seu tratamento gráfico e/ou 

estatístico permitem evidenciar algumas anomalias geoquímicas na dependência natural das 

mineralizações ou relacionadas com a influência das explorações mineiras e deposição de 

resíduos em escombreiras. Assim, nas diferentes áreas estudadas, verifica-se que os teores mais 

elevados, para a generalidade dos elementos, se registam, além dos solos mineiros, nos solos 

amostrados na envolvente próxima de zonas mineralizados, como é bem evidente em Ervedosa, 

ou nos solos amostrados a cotas mais baixas, a “jusante” das escombreiras. 

Assim, o declive dos taludes das escombreiras, principalmente depositadas em vertente, 

associado à deterioração generalizada das condições de estabilidade dos patamares das 

escombreiras e à escassez de vegetação, em conjugação com a acção das águas (mecânica e 

química) e, possivelmente, dos ventos, tem facilitado a dispersão mecânica dos materiais aí 

depositados para os solos envolventes, coadjuvada pela dispersão química geralmente intrínseca 

à lixiviação destes materiais. 
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Também o comportamento geoquímico dos metais deverá influenciar a sua mobilização e 

distribuição nestes solos. Por exemplo, a grande tendência manifestada pela maioria dos 

elementos estudados para serem adsorvidos pelos minerais do solo, nomeadamente pelos óxidos 

e hidróxidos de Fe e Mn, pelos minerais argilosos e pela matéria orgânica é fortemente controlada 

pelo pH. É nos solos com pH próximo da neutralidade que a mobilidade de certos metais é mais 

baixa (ALLOWAY, 1995a). De facto, o comportamento dos elementos durante os processos de 

dispersão é fortemente condicionado pela composição do meio, destacando-se neste contexto, 

além da matéria orgânica e dos óxidos e hidróxidos de Fe, a capacidade de troca catiónica e as 

condições de Eh-pH. 

O desenvolvimento e evolução das propriedades edáficas de um solo, sob a influência dos 

factores ambientais, determinam em última análise a sua fertilidade e a sua produtividade. A 

análise conjugada das várias propriedades com significado edáfico, apresentadas nas tabelas 

6.11 (Ervedosa), 6.18 (Adoria), 6.24 (Tarouca), 6.30 (Regoufe) e 6.36 (Rio de Frades), permite 

reconhecer que a produtividade em sentido estrito edafológico, dos materiais depositados nas 

várias escombreiras, deverá ser extremamente pobre. Os reduzidos conteúdos em matéria 

orgânica, as baixas capacidades de troca catiónica e os acentuados valores de acidez, 

associados às texturas tipicamente arenosas, constituem os aspectos mais pejorativos da sua 

qualidade edáfica, a ter em consideração no planeamento de eventuais práticas melhorativas. 

 

 

6.9.1- COMPORTAMENTO GEOQUÍMICO DOS ELEMENTOS 
 

Relativamente ao comportamento geoquímico dos elementos, e atendendo a que os 

resultados obtidos dependem sempre das suas propriedades, destacam-se, seguidamente, alguns 

aspectos importantes para a compreensão do comportamento geoquímico, em geral, e da 

mobilidade e biodisponibilidade, em particular, dos elementos químicos estudados (DAVIES & 

JONES, 1988; MOTT, 1988a; FERGUSSON, 1990; ALLOWAY, 1992; TAN, 1993; MCBRIDE, 1994; BOURG, 

1995; ALLOWAY, 1995a; ALLOWAY, 1995c; CALA RIVERO, 1995b; YARON et al., 1996; KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001). 

Os teores mais elevados de Fe encontram-se nas amostras da mina de Rio de Frades, 

seguindo-se, por ordem decrescente, as minas de Tarouca, Ervedosa, Adoria e Regoufe. 

A geoquímica do Fe é muito complexa no ambiente terrestre sendo fundamentalmente 

determinada pela sua facilidade de mudar o seu estado de valência em resposta às condições 

físico-químicas. Quando o Fe é exposto às condições atmosféricas apresenta uma cor de 

alteração superficial castanha-avermelhada devida à formação de óxidos e oxi-hidróxidos. O Fe 

forma compostos ferrosos, de valência 2+, e compostos férricos, de valência 3+. Os compostos 

ferrosos são facilmente oxidados, em ambientes oxidantes, para compostos férricos (KRAUSKOPF, 

1972; DAVIES & JONES, 1988). 
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As reacções do Fe nos processos de meteorização estão largamente dependentes do 

sistema Eh-pH do ambiente e dos estados de oxidação dos compostos envolvidos. Em geral, as 

condições que regem a fixação e mobilização do Fe são as condições oxidantes e alcalinas que 

promovem a precipitação do Fe, enquanto que as condições ácidas e redutoras promovem a 

solubilização dos seus compostos. A precipitação de Fe dá-se sobre a forma de óxidos e 

hidróxidos, mas pode substituir o Mg e o Al em outros minerais e formar complexos com ligandos 

orgânicos. 

Quer os minerais, quer os compostos orgânicos de Fe, são facilmente transformados nos 

solos e a matéria orgânica tem uma influência significativa na formação dos óxidos de Fe. Estes 

óxidos podem ser amorfos, semicristalinos, ou cristalinos, conforme as condições em que se 

formam (SCHWERTMANN & TAYLOR, 1989). 

Além das condições de alteração meteórica, as transformações dos compostos de Fe são 

também afectadas por processos biológicos, mediante a acção de bactérias como o Thiobacillus 

ferrooxidans e a Metallogenium sp., envolvidas no ciclo biogeoquímico do Fe, que promovem a 

oxidação de compostos de Fe, juntamente com os de enxofre e que são conhecidas por 

acumularem este metal nas superfícies das células vivas (TRUNDINGUER & SWAINE, 1979; KELLEY & 

TUOVINEN, 1988; LEDIN & PEDERSEN, 1996; KONHAUSER, 1997; EHRLICH, 1998). 

Assim, as formas cristalinas que o Fe assume no ambiente secundário dependem das 

condições físico-químicas e bióticas desse mesmo ambiente. A concentração de Fe, o pH, o Eh, 

as espécies iónicas e moleculares como Al, SiO4, matéria orgânica, a presença de fases sólidas 

inorgânicas primárias ou secundárias e as condições climáticas ou geomorfológicas influenciam a 

forma cristalina na qual o Fe ocorre. Por exemplo, a sílica e a matéria orgânica funcionam como 

inibidores da cristalização do Fe (ABREU, 1986). 

Entre os minerais que se formam em ambiente supergénico e que contribuem para a 

formação dos solos, encontra-se uma variedade de óxidos e hidróxidos de Fe, de entre os quais 

se destacam a hematite e a goethite, entre outros como a magnetite, a maghemite, a ferrihidrite e 

a lepidocrocite, que desempenham um papel muito importante na fixação e imobilização de 

elementos, nomeadamente os metálicos. Também os compostos de Fe não cristalinos ou de fraca 

cristalinidade constituem fases sólidas de grande importância na fixação de elementos químicos, 

metálicos e não metálicos (KRAUSKOPF, 1972; ABREU, 1986; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Portanto, o Fe exerce uma influência primordial no comportamento dos restantes elementos 

presentes nos solos, pois, estando presente fundamentalmente sob a forma de óxidos e 

hidróxidos, em pequenas partículas, ou associado com as superfícies de outros minerais, tem a 

particularidade de poder adsorver e coprecipitar outros iões metálicos presentes no solo. 

Igualmente importantes, nesta fixação e imobilização, são os compostos de Fe e S como a pirite e 

a jarosite (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

O teor de Fe solúvel nos solos é extremamente baixo em comparação com o teor de Fe 

total. As formas inorgânicas solúveis incluem o Fe3+, Fe(OH)2+, Fe2+, Fe(OH)3
- e Fe(OH)4

2-. 

Todavia, em solos bem arejados o Fe2+ contribui pouco para o total de Fe inorgânico solúvel, 

excepto sob baixos valores de pH no solo. Nas soluções dos solos com um pH aproximadamente 
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neutro, a concentração de Fe varia entre 30 e 550 μg/L. Porém, em solos bastante ácidos a 

concentração de Fe em solução chega a atingir 2000 μg/L. Os solos muito ácidos, em regra com 

pH<3, têm as maiores concentrações de Fe solúvel o que está de acordo com as características 

do elemento e consequentemente o seu comportamento geoquímico em termos de 

solubilidade/insolubilidade (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). Assim, os catiões de Fe2+ podem 

ser tóxicos em solos ácidos anaeróbicos mas, em solos alcalinos bem arejados, as baixas 

concentrações das espécies de Fe solúveis podem não ser as necessárias para os requisitos das 

plantas neste metal. 

LINDSAY (1979) mostrou que a mobilidade do Fe nos solos está fortemente controlada pela 

solubilidade dos óxidos amorfos hidratados de Fe2+ e Fe3+. Todavia, a formação de outros 

compostos de Fe, como fosfatos, sulfuretos e carbonatos pode alterar, de uma forma significativa, 

a solubilidade do Fe. 

A concentração de Fe total mais comum nos solos situa-se entre 0,5 e 5 % (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). Mesmo em solos pobres em Fe, este elemento ocorre em quantidades 

normalmente suficientes para a nutrição das plantas. No entanto, em certas situações, a 

insolubilidade do Fe no solo pode conduzir a deficiências em Fe solúvel. Em ambientes não 

perturbados, se o clima for húmido e o pH do solo for ácido, os solos raramente têm deficiência 

em Fe solúvel, porém, podem apresentar teores muito baixos se o clima for árido e o pH do solo 

for alcalino. A formação de compostos orgânicos de Fe é grandemente responsável pela sua 

mobilização no próprio solo, entre horizontes, e pela sua absorção pelas raízes das plantas. 

A distribuição deste metal nos perfis do solo é bastante variável e reflecte vários processos 

do solo. Os compostos de Fe que são produzidos são fortemente responsáveis pela coloração dos 

solos e têm sido usados para descrever os processos do solo e para a classificação dos mesmos. 

A grande afinidade que o Fe exibe com formas complexas orgânicas móveis e quelatos faz com 

que estes compostos sejam largamente responsáveis pela migração do Fe entre horizontes do 

solo, assim como pela sua lixiviação dos horizontes do solo e, também, são importantes no 

fornecimento de Fe às raízes das plantas. 

Os teores mais elevados de Mn encontram-se nos solos da mina de Tarouca, seguindo-se 

as minas de Regoufe, Ervedosa, Adoria e Rio de Frades. 

O Mn, nas suas ocorrências naturais nos solos, apresenta-se normalmente em três estados 

de valência que são II, III e IV, que ocorrem em estruturas cristalinas, combinadas com o oxigénio, 

carbonato e sílica. Geralmente, o Mn ocorre com maior frequência na solução do solo na valência 

2+, a que se segue a valência 4+, devido à baixa solubilidade dos minerais MnO2 e, finalmente, 

com a mais baixa frequência dos três estados de oxidação, ocorre a valência 3+ que se manifesta 

em poucas fases sólidas pela sua rápida redução a 2+ (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 1994; 

SMITH & PATERSON, 1995; YARON et al., 1996; ADRIANO, 2001). 

Assim, ADRIANO (2001) considera que este elemento apresenta um quimismo complexo, 

uma vez que se apresenta em vários estados de oxidação, formando várias fases sólidas 

cristalinas e interactuando com óxidos de Fe. Também, à semelhança do Fe, nos processos de 
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oxidação-redução do Mn intervêm tanto factores químicos como microbiológicos. Verifica-se ainda 

que em condições de pH e Eh baixos o Mn é mais facilmente solubilizado do que em condições de 

pH e Eh mais elevados. 

É comum o Mn apresentar teores elevados no horizonte superficial dos solos, diminuindo, 

segundo ADRIANO (2001), nos horizontes intermédios do perfil, para voltar a aumentar no horizonte 

C. Este autor aponta como principais razões para os valores elevados de Mn no horizonte 

superficial a sua absorção pelas plantas e a posterior deposição dos restos orgânicos ricos em Mn 

na superfície do solo, assim como a sua complexação com a matéria orgânica. Segundo PAGE 

(1962), a complexação do Mn pela matéria orgânica é um factor muito importante nas mudanças 

de disponibilidade do Mn no solo, nomeadamente a sua diminuição, exercendo uma influência 

superior à da formação de óxidos de valência mais elevada e à da oxidação biológica do Mn por 

bactérias e fungos. 

A influência do Mn no comportamento geoquímico de outros elementos é também um 

aspecto de grande importância. Por exemplo, verifica-se uma forte interacção entre os óxidos de 

Mn e o Co, pelo que a maior parte do Co nos solos pode ficar indisponível para as plantas quando 

na presença de quantidades moderadas de Mn, provavelmente por os óxidos de Mn terem grande 

capacidade de reter aquele elemento na sua superfície (ADRIANO, 1992; SMITH & PATERSON, 1995). 

Por outro lado, também foram identificados mecanismos de antagonismo entre o Mn e, por 

exemplo, o Fe em solos ácidos. Estes dois elementos têm funções essenciais na nutrição das 

plantas, porém, em determinadas condições e para certas espécies de plantas, a toxicidade de 

um dos dois elementos nessas espécies vegetais poderia ser corrigida pela adição do outro 

elemento no solo. Foi ainda concluído que, tanto em concentrações normais como em 

concentrações deficientes, o Mn é antagónico com a absorção de Fe por parte das plantas. 

Também as interacções entre o Mn e outros elementos, como o Cd, Pb, P, Si, Ca e Mg, se 

apresentam relativamente bem estudadas. 

No entanto, e apesar do Mn revelar comportamentos geoquímicos que têm sido registados 

em solos de todas as zonas do mundo, como sejam a deficiência neste elemento que é observada 

em solos calcários e, ao invés, a sua toxicidade em solos ácidos e em solos pantanosos, o Mn é 

um elemento instável, devendo a sua adsorção nas fases sólidas ou a sua solubilização no meio 

ser consideradas com cuidado. 

Nos solos, as concentrações mundiais de Mn total variam entre 20 e 10000 mg/kg, segundo 

ADRIANO (2001), ou entre 9 e 9200 mg/kg, segundo KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001), 

considerando-se como concentração média nos solos mundiais o valor de 530 mg/kg (REIMANN & 

CARITAT, 1998). 

Os teores mais elevados de Cu encontram-se nos solos das minas de Adoria e de 

Ervedosa, seguindo-se, por ordem decrescente, Rio de Frades, Tarouca e Regoufe. 

O Cu tem grande distribuição na natureza, ocorrendo em dois estados de oxidação (I e II). 

Os minerais de Cu são facilmente solúveis nos processos de meteorização e libertam iões de Cu, 

especialmente em ambientes ácidos. Por isso, o Cu é considerado um dos metais pesados mais 
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móveis nos processos hipergénicos (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 1994; BAKER & SENFT, 1995; 

YARON et al., 1996). 

Segundo ADRIANO (2001) a concentração média mundial de Cu nos solos é de 30 mg/kg, 

numa amplitude entre 2 e 250 mg/kg. KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) indicam valores entre 6 a 

60 mg/kg como os teores médios encontrados em solos naturais. REIMANN e CARITAT (1998) 

apresentam uma média estimada de 25 mg/kg para os solos a nível mundial. Os níveis de Cu 

considerados como contaminação do elemento nos solos chegam a atingir, em algumas regiões, 

onde os solos suportam instalações industriais, cerca de 3500 mg/kg, ou, em solos sujeitos a 

agricultura, cerca de 1500 mg/kg (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Nos solos, o Cu ocorre preferencialmente adsorvido na superfície dos minerais argilosos, 

nos óxidos de Fe, Al e Mn e na matéria orgânica. Os teores de Cu disponíveis para as plantas 

podem variar num solo agrícola entre 0,1 e 10 mg/kg, sendo a correspondente concentração em 

Cu total entre 1 e 50 mg/kg (BAKER & SENFT, 1995; ADRIANO, 2001). 

O ião mais comum em ambientes superficiais é o de valência 2+, apesar de poderem 

ocorrer outras espécies iónicas. Segundo KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001), a fixação do Cu, 

pelos constituintes do solo, é regulada por processos relacionados com os fenómenos de 

adsorção, oclusão e coprecipitação, quelatação e complexação orgânica e fixação microbiológica. 

Os minerais do solo são capazes de absorver Cu das soluções, dependendo, este 

fenómeno, da carga superficial levada pelos adsorventes. Por isso, a adsorção do Cu pelos 

minerais do solo ocorre, basicamente, em função do pH, que faz variar a carga superficial dos 

adsorventes. Este tipo de adsorção do Cu é tido como o mais importante nos solos com grande 

quantidade de minerais de carga variável (JAMES & BARROW, 1981). As maiores quantidades de Cu 

adsorvido têm sido verificadas em óxidos de Fe (cristalinos e amorfos) e Mn, minerais argilosos e 

hidróxidos de Al. 

Recentemente, MORTON et al. (2001) estudaram, em laboratório, a possibilidade de, com 

variações nas condições de pH, haver reversibilidade nos processos de adsorção do Cu na 

superfície das argilas e concluíram que nos espaços intercamada, como seria de esperar, a 

adsorção era reversível; porém, nos locais de adsorção situados na superfície externa das argilas 

do tipo montmorilonite a adsorção era irreversível em superfícies inferiores a 20 μmoles/g de 

argila para valores de pH=4,2, enquanto que em superfícies superiores a 50 μmoles/g a 

irreversibilidade faz-se sentir a valores de pH=6,8. 

A oclusão, coprecipitação e substituição são fenómenos envolvidos na adsorção não 

específica do Cu, podendo ser efectuadas com alguns minerais do solo, nomeadamente com 

hidróxidos de Fe e Al, carbonatos, fosfatos e argilas silicatadas. 

A quelatação e complexação são reacções chave que regem o comportamento do Cu em 

muitos solos. Os produtos finais da degradação da matéria orgânica são substâncias húmicas 

várias. Considerando apenas a solubilidade, estas substâncias dividem-se em ácidos húmicos e 

ácidos fúlvicos. A fixação do Cu na matéria orgânica ocorre, nomeadamente, através de 

quelatação e complexação do elemento pelos ácidos húmicos e fúlvicos, constituindo reacções 

muito importantes na determinação do comportamento do Cu nos solos. Neste sentido, a 
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quantidade e variedade de matéria orgânica no solo condicionam fortemente as capacidades de 

ligação do Cu nos solos e a sua solubilidade, uma vez que várias espécies de substâncias 

orgânicas formam complexos com o Cu. Esta retenção do Cu dá-se em particular no horizonte 

superficial, onde estes compostos orgânicos ocorrem preferencialmente. Os complexos metálicos 

com os ácidos fúlvicos são mais facilmente solubilizados do que os complexos com os ácidos 

húmicos, visto que, os ácidos fúlvicos são solúveis tanto em ambientes ácidos como básicos, 

enquanto os ácidos húmicos apenas são solúveis em ambientes alcalinos (BAKER & SENFT, 1995; 

ADRIANO, 2001). 

CHRISTL e KRETZSCHMAR (2001) estudaram a influência dos ácidos fúlvicos, em presença de 

NaNO3, na adsorção do Cu(II) na superfície de partículas de hematite, em diferentes condições de 

pH, e concluíram que os ácidos fúlvicos promovem a adsorção de Cu(II) na superfície da hematite. 

Assim, a interacção entre a matéria orgânica e a superfície dos óxidos de Fe através de catiões 

metálicos deve ser tida em consideração quando se aplicam modelos de complexação em solos 

que contêm óxidos e matéria orgânica. 

Finalmente, a fixação microbiológica do Cu pode ter um papel importante em alguns solos 

superficiais. No entanto, a quantidade de Cu fixado pela microbiomassa é sempre variável, já que 

o processo é afectado por diversos factores como as propriedades do solo e a estação do ano. 

Assim, nos solos, o Cu é, geralmente, um elemento relativamente imóvel devido à grande 

capacidade que manifesta para interacções químicas com componentes orgânicos e minerais do 

solo. Os iões de Cu podem também precipitar facilmente com vários aniões, como sulfatos, 

carbonatos e hidróxidos. 

Todavia, este metal é abundante nas soluções dos solos de todos os tipos. A solubilidade 

total, quer das formas catiónicas, quer aniónicas do Cu, diminuem para valores de pH entre 7 e 8. 

Foi estimado que os produtos da hidrólise do Cu [CuOH+ e Cu2(OH)2
2+] são as espécies mais 

significativas para valores de pH inferiores a 7, enquanto que para pH superior a 8 os complexos 

de Cu hidróxi-aniónicos são os mais importantes. Tal como SANDERS e BLOOMFIELD (1980) 

constataram, a solubilidade do CuCO3 não está dependente do pH e estes compostos são as 

formas inorgânicas solúveis principais em soluções do solo alcalinas e neutras, ao passo que os 

nitratos, cloretos e sulfatos não complexam uma parte significativa de Cu da solução do solo. No 

entanto, as formas mais comuns de Cu nas soluções do solo são quelatos orgânicos solúveis 

deste metal (cerca de 80 % dos compostos). 

Os teores mais elevados de Zn encontram-se também nos solos das minas de Ervedosa e 

de Adoria, seguindo-se Tarouca, Regoufe e Rio de Frades. 

A solubilização dos minerais de Zn origina a formação de Zn2+, que é o estado de oxidação 

mais comum nos solos e a forma mais móvel do Zn, embora possam ocorrer outras espécies 

iónicas (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 1994; KIEKENS, 1995; YARON et al., 1996). 

Este elemento não é conhecido em formas tóxicas, ao contrário do Cd e do Hg que 

pertencem ao mesmo grupo, apresentando afinidades químicas com o Cd. O Zn forma alguns 

compostos solúveis, por exemplo, com nitratos, sulfatos, sulfitos, percloratos e acetatos, presentes 

frequentemente nas soluções aquosas (BRÜMMER, 1986; COTTON et al., 1999). 
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O Zn é móvel, especialmente em ambientes ácidos e oxidantes, sendo facilmente adsorvido 

pelos minerais argilosos e matéria orgânica por processos de troca catiónica, pelo que, em muitos 

tipos de solos, é observada a sua acumulação em horizontes superficiais. Já em condições 

alcalinas os processos de adsorção ocorrem por quimissorção a óxidos e aluminossilicatos. Se as 

condições são ligeiramente alcalinas, podem formar-se complexos orgânicos, aumentando a 

mobilidade do Zn. Em solos fortemente alcalinos o Zn forma hidróxianiões pelo que a sua 

solubilidade aumenta. Assim, é em solos neutros e em terrenos carbonatados que a mobilidade do 

Zn é mais baixa, sendo o Zn2+ facilmente removido por troca catiónica, em competição com outros 

catiões, em condições de pH<7, sendo 5 o valor de pH crítico para que ocorra desorção do Zn da 

superfície das fases sólidas. Em condições de pH>7 os complexos orgânicos zincíferos são os 

principais responsáveis pela solubilidade e mobilidade do Zn (KIEKENS, 1995; KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001). 

Os factores que melhor controlam a mobilidade do Zn no meio são os minerais de argila, os 

oxi-hidróxidos de Fe e Mn, o pH e a formação de complexos orgânicos, enquanto que e a 

precipitação de hidróxidos, carbonatos e sulfatos de Zn são processos de menor importância 

(LEVINSON, 1980; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; VRECA et al., 2001). 

Quer os ácidos húmicos quer os fúlvicos manifestam grandes afinidades com o Zn2+ mas, à 

semelhança do que acontece com o Cu2+, são os ácidos fúlvicos que têm um papel mais 

importante na solubilidade e mobilidade do Zn, por a sua solubilidade não ser dependente do pH 

da solução do solo (KIEKENS, 1995). 

Tal como NORRISH (1975) demonstrou, a fracção de Zn associada aos óxidos de Fe e Mn é 

muito utilizável pelas plantas. Já a presença de Ca e P em quantidades significativas promove a 

imobilização do Zn. O mesmo acontece em solos ricos em compostos de S. Estas situações 

podem criar situações importantes de deficiência de Zn nas plantas. 

Os conteúdos médios de Zn nos solos superficiais variam entre 17 e 125 mg/kg (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). REIMANN e CARITAT (1998) e ADRIANO (2001) apresentam, 

respectivamente, as médias estimadas de 70 mg/kg e de 90 mg/kg para os solos a nível mundial. 

Os solos da mina de Adoria destacam-se novamente pelos teores mais elevados de Pb, 

seguindo-se Ervedosa, Regoufe, Rio de Frades e Tarouca. 

O Pb aparece frequentemente como Pb2+, embora o seu estado de oxidação 4+ também 

seja conhecido. Durante a meteorização, os sulfuretos de Pb oxidam lentamente e têm a 

capacidade de formar carbonatos e de serem incorporados em minerais de argila, em óxidos de 

Fe e Mn e em matéria orgânica. As características geoquímicas do Pb lembram o grupo divalente 

dos metais alcalino-terrosos. De facto, o Pb2+ tem a capacidade de substituir o K+, Ba2+, Sr2+ e 

mesmo o Ca2+, tanto na estrutura dos minerais como nos locais de adsorção na superfície das 

fases sólidas (DAVIES & JONES, 1988; FERGUSSON, 1990; MCBRIDE, 1994; YARON et al., 1996; 

KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Durante a alteração das rochas, os sulfuretos de Pb oxidam-se lentamente libertando o Pb, 

pelo que o teor natural de Pb nos solos está dependente do da rocha mãe. Todavia, devido à 

poluição, muitos solos encontram-se fortemente enriquecidos, especialmente nos horizontes do 
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topo. E embora existam muitos dados disponíveis na literatura sobre o Pb no solo, é difícil, por 

vezes, separar os valores do fundo geoquímico nos solos dos resultantes da influência 

antropogénica (DAVIES, 1995; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

O Pb apresenta-se em dois estados de oxidação (II e IV) mas, em termos ambientais, é a 

forma reduzida Pb2+ aquela que pode ser mais gravosa. Porém, pela razão contrária, o Pb4+ é 

também importante no meio, pois forma fases sólidas insolúveis na água. 

É um dos metais com menor mobilidade no ambiente secundário, sobretudo em condições 

redutoras (uma vez que precipita como sulfureto por redução de sulfatos) e em ambientes 

alcalinos, nos quais precipita como hidróxido, fosfato ou carbonato, sendo mesmo considerado o 

mais imóvel de todos os metais pesados. As concentrações relativamente baixas de Pb nas 

soluções dos solos não poluídos confirmam este pressuposto. Por isso, a galena, a cerussite e a 

anglesite têm apenas mobilidade mecânica na fracção densa dos sedimentos e solos (LEVINSON, 

1980). 

Embora as espécies de Pb possam variar consideravelmente de um tipo de solo para outro, 

conclui-se pelos dados de NORRISH (1975), RIFFALDI et al. (1976), TIDBALL (1976), DAVIES (1995), 

SONG et al. (1999) e ADRIANO (2001) que o Pb ocorre associado principalmente com os minerais 

de argila e a matéria orgânica e, em maior grau, com os óxidos de Fe, Mn e Al (a adsorção por 

óxidos de Mn é cerca de 40X maior que por óxidos de Fe). Estes óxidos de Fe e Mn podem, por 

sua vez, ser retidos pela matéria orgânica do solo. E alguns solos, o Pb pode ser altamente 

concentrado em partículas de carbonato de cálcio ou em concentrações fosfatadas. 

A fracção potencialmente disponível de Pb nos solos normais representa cerca de 0,05% do 

Pb total. Porém, ensaios feitos em solos contaminados mostraram que o Pb disponível 

representava entre 0,05% e 0,13%, o que significa que, pelo menos aparentemente, os solos 

contaminados podem conter maiores percentagens de Pb disponível, comparativamente aos solos 

não contaminados (DAVIES, 1995). 

Os factores que afectam a mobilidade e a disponibilidade do Pb nos solos são, 

essencialmente, os seguintes: a textura do solo; a mineralogia da fracção argilosa; o pH; a matéria 

orgânica; a capacidade de troca catiónica; e, ainda, as características inerentes às plantas 

(ADRIANO, 2001). Solos com maior percentagem de minerais argilosos poderão, em princípio, 

possuir maior número de locais de troca catiónica e, portanto, terão maior capacidade de retenção 

do Pb nas suas superfícies, o qual estará em forma disponível a curto ou médio prazo. A 

localização característica do Pb, à superfície na maior parte dos perfis dos solos, está 

principalmente relacionada com a complexação com a matéria orgânica, formando compostos 

insolúveis que impedem a mobilização do Pb (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; VRECA et al., 

2001). A solubilidade do Pb pode diminuir grandemente por calagem. Um pH elevado do solo 

pode precipitar o Pb como hidróxido, fosfato ou carbonato, bem como promover a formação de 

complexos orgânicos de Pb. O pH dos solos é inversamente proporcional ao conteúdo de Pb 

encontrado nas plantas, especialmente nas raízes (onde o Pb tende a acumular-se). Também as 

características das próprias plantas, nomeadamente das folhas, podem facilitar a absorção do Pb 

através da superfície dos tecidos foliares; portanto, por via aérea e não radicular, o que, 
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obviamente, torna a concentração de Pb na planta independente das características do solo 

(ADRIANO, 2001). 

O Pb é um metal muito tóxico, tanto para os animais como para as plantas, afectando 

também a actividade biológica do solo ao limitar a actividade enzimática responsável pela 

decomposição da matéria orgânica. Alguns autores consideram o intervalo entre 100 e 500 mg/kg 

como os níveis de Pb no solo que podem ser considerados tóxicos para as plantas (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Trata-se de um metal muito persistente no solo e, dependendo das condições e do tipo de 

solo, podem ser necessários de 740 a 5900 anos para reduzir a sua concentração para metade, 

em condições naturais (KITAGISHI & YAMANE, 1981 in NAVARRO FLORES et al., 1998). 

O intervalo normal para os teores de Pb encontrados em solos de diferentes países varia de 

1,5 a 189 mg/kg, enquanto que os valores médios para vários tipos de solos variam entre 10,4 e 

67 mg/kg (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). ADRIANO (2001) indica como variação normal para 

os teores de Pb, encontrados em solos agrícolas de zonas rurais, o intervalo entre 5 e 40 mg/kg. 

REIMANN e CARITAT (1998) apresentam uma média estimada de 17 mg/kg para os solos a nível 

mundial. Os altos níveis de Pb estão normalmente relacionados com o impacto da poluição. 

Relativamente ao Cr, os teores mais elevados foram registados nos solos da mina de 

Ervedosa, seguindo-se Rio de Frades, Tarouca, Regoufe e Adoria. 

O Cr apresenta estados de oxidação variáveis (de +2 a +6) e é também conhecido por 

formar iões complexos, aniónicos e catiónicos, como por exemplo Cr(OH)2+, CrO4
2-, CrO3

3-. 

Naturalmente ocorrem compostos de Cr com valência +3 (crómico) e +6 (cromato). As formas 

bastante oxidadas de Cr são menos estáveis que o Cr3+, pelo que a maior parte do Cr dos solos 

parece ocorrer como ião trivalente. A maioria do Cr3+ está presente na cromite (FeCr2O4), ou em 

outras estruturas de espinelas substituindo o Fe ou o Al. Em geral, o Cr3+ é bastante semelhante 

ao Fe3+ e ao Al3+, quer no seu raio iónico quer nas suas propriedades geoquímicas (DAVIES & 

JONES, 1988; MCBRIDE, 1994; MCGRATH, 1995; YARON et al., 1996; ADRIANO, 2001). 

A cromite, o mineral mais comum do Cr, é resistente à meteorização, pelo que ocorre 

principalmente nos materiais residuais. Todavia, sob progressiva oxidação, o Cr forma o ião 

cromato, que é bastante móvel e facilmente adsorvido por argilas e óxidos hidratados, sendo 

facilmente mobilizado nos solos quer em meio ácido, quer em meio alcalino. Pelo contrário, o Cr3+ 

é relativamente móvel apenas em meio muito ácido, pelo que a pH 5,5 é quase completamente 

precipitado, sendo os seus compostos muito estáveis no solo (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 

1994; MCGRATH, 1995; ADRIANO, 2001). 

A concentração de Cr no solo está inerente à rocha mãe e, por isso, as maiores 

concentrações resultam de rochas básicas, ultrabásicas e vulcânicas, onde os teores podem 

atingir 0,n%. A nível global, os teores médios de Cr oscilam entre 7 mg/kg e 221 mg/kg (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). REIMANN e CARITAT (1998) apresentam uma média estimada de 80 

mg/kg para os solos a nível mundial, enquanto Adriano (2001) indica o valor médio de 40 mg/kg. 
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Os teores mais elevados de Co encontram-se nos solos da mina de Rio de Frades, 

seguindo-se Ervedosa, Tarouca, Regoufe e Adoria. 

O Co é geoquimicamente similar ao Ni e a sua distribuição nos perfis do solo, e nos 

sedimentos, parece ser fortemente condicionada pela fase de formação de óxidos de Fe e, 

principalmente, Mn (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 1994; SMITH & PATERSON, 1995; ADRIANO, 

2001). 

Na natureza, o Co ocorre em dois estados de oxidação, Co2+ e Co3+, sendo a formação do 

anião complexo Co(OH)3
- também possível. Durante a meteorização, o Co é relativamente móvel 

em ambiente oxidante ácido mas, devido à sua alta adsorção pelos óxidos de Fe e Mn, bem como 

pelos minerais argilosos, este metal não apresenta grande migração na fase solúvel. Os óxidos de 

Fe são conhecidos por terem uma grande afinidade pela adsorção selectiva do Co, no entanto, se 

o Mn está presente, a associação do Co com o Mn domina todos os outros factores que regem a 

distribuição do Co nos solos (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 1994; SMITH & PATERSON, 1995). 

A adsorção do Co pelos óxidos de Mn difere com a variação do pH e, geralmente, baseia-se 

na troca do Co2+ com o Mn2+ em condições de pH baixo e na formação de espécies hidróxido 

[Co(OH)2], que precipitam na superfície dos óxidos de Mn. Nos solos, a adsorção do Co pelos 

óxidos de Mn aumenta com o pH e a reacção parece ser rápida (LOGANATHAN et al., 1977). 

Os minerais argilosos e a matéria orgânica têm também um papel importante no 

comportamento e na distribuição do Co nos solos. As argilas, nomeadamente as 

montemoriloníticas e as ilíticas, apresentam grande capacidade de adsorção, assim como de 

libertação fácil do Co. Os quelatos orgânicos de Co são conhecidos pela sua grande mobilidade 

nos solos (MCBRIDE, 1994). 

A concentração do Co nos solos está intimamente dependente da rocha mãe, sendo as 

maiores quantidades registadas em solos sobre rochas básicas e derivados de depósitos 

argilosos. Os teores médios mundiais de Co nos solos superficiais, não serpentiníticos, 

normalmente variam entre 1,6 mg/kg e 21,5 mg/kg (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), ou entre 2 

mg/kg e 40 mg/kg (ADRIANO, 2001). REIMANN e CARITAT (1998) e Adriano (2001) apresentam uma 

média estimada de 10 mg/kg e de 8 mg/kg, respectivamente, para os solos a nível mundial. 

Os teores mais elevados de Ni encontram-se nos solos das minas de Ervedosa e de Rio de 

Frades, seguindo-se Tarouca, Regoufe e Adoria. 

As informações sobre as espécies iónicas de Ni na solução do solo são bastante limitadas, 

mas as espécies descritas por GARRELS e CHRIST (1965), tais como Ni2+, NiOH+, HNiO2
- e Ni(OH)3

-

, serão as que ocorrem quando o Ni não está completamente quelatado. Concentrações de Ni em 

soluções naturais de horizontes superficiais de diferentes solos variam de 3 a 25 μg/L (ANDERSON 

et al., 1973). O pH condiciona fortemente o comportamento do Ni no solo, pelo que, geralmente, a 

solubilidade do Ni no solo está inversamente relacionada com o pH do solo. 

O Ni é facilmente mobilizado durante a meteorização e é coprecipitado principalmente com 

óxidos de Fe e Mn. Porém, ao invés do Mn2+ e do Fe2+, o Ni2+ é relativamente estável em soluções 

aquosas e é capaz de migrar a longas distâncias. A matéria orgânica também revela uma forte 
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capacidade para absorver este metal (DAVIES & JONES, 1988; MCBRIDE, 1994; MCGRATH, 1995; 

ADRIANO, 2001). 

Embora o Ni nos solos seja frequentemente descrito em associação com os óxidos de Fe e 

Mn, BERROW e MITCHEL (1980) sugerem que, para a maioria dos solos, menos de 15 a 30% do Ni 

total é extraído com os óxidos de Mn. Assim, uma percentagem relativamente alta de extracção do 

Ni pelo EDTA sugere que o Ni é muito menos fixado pelos componentes do solo do que o Co. 

Nos horizontes superficiais do solo, o Ni parece ocorrer principalmente em formas 

orgânicas, pelo que uma parte deste pode ser facilmente solúvel em quelatos (BLOOMFIELD, 1981). 

Todavia, NORRICH (1975) constatou com a fracção de Ni carreado dos solos nos óxidos de Fe e 

Mn parece também ter a forma mais facilmente utilizada pelas plantas. Além da matéria orgânica e 

dos óxidos de Fe e Mn, as fracções argilosas têm também um papel importante na distribuição do 

Ni nos perfis de solo. 

O comportamento do Ni nos solos está altamente dependente do teor de Ni da rocha mãe. 

Porém, a concentração de Ni em solos superficiais também reflecte os processos de formação do 

solo e a poluição. A nível mundial, os solos apresentam teores médios que oscilam entre 4 e 55 

mg/kg, sendo os maiores teores encontrados em argilas, solos margosos, solos sobre rochas 

vulcânicas e básicas e solos ricos em matéria orgânica. REIMANN e CARITAT (1998) e ADRIANO 

(2001) apresentam uma média estimada de 20 mg/kg para os solos a nível mundial. 

O Mo ocorre em teores mais elevados nos solos da mina de Ervedosa, seguindo-se Rio de 

Frades, Regoufe, Tarouca e Adoria. 

Este elemento comporta-se tanto como um elemento calcófilo quanto como um litófilo. O Mo 

existe na Natureza nos estados de oxidação +2, +3, +4, +5 e +6 e o seu comportamento 

geoquímico em ambientes superficiais relaciona-se frequentemente com espécies aniónicas, pelo 

que, normalmente, ocorre na solução do solo como anião molibdato, MoO4
2- e, em menor 

quantidade, como HMoO4
-. A presença do Mo como anião faz dele uma excepção entre os 

elementos metálicos, sendo as suas reacções muito semelhantes às do ião fosfato em meio ácido. 

Sob condições de pH muito alto, o Mo pode combinar-se com o Ca2+, originando CaMoO4, que é 

muito solúvel, ao contrário do fosfato de cálcio, que é muito pouco solúvel (DAVIES & JONES, 1988; 

MCBRIDE, 1994; EDWARDS et al., 1995; YARON et al., 1996). 

Nos processos geológicos, o Mo comporta-se de forma muito semelhante à do W, com o 

qual é geoquimicamente afim, tanto que os minerais de W, normalmente, contêm certa quantidade 

de Mo. KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) também referem que, em sedimentos, o Mo tende a 

seguir o comportamento do Cu. 

A molibdenite é altamente resistente à meteorização, pelo que, durante este processo, é 

lentamente oxidada, originando o anião molibdato (MoO4
2-), que domina em intervalos de pH 

neutros e moderadamente alcalinos, e o anião HMoO4
-, que ocorre em ambientes ácidos. No 

entanto, os aniões muito móveis são facilmente reprecipitados pela matéria orgânica, pelos 

minerais argilosos, por carbonato de cálcio e por muitos outros catiões, como Pb2+, Cu2+, Zn2+, 

Mn2+ e Ca2+. Verifica-se também a adsorção diferencial do Mo por óxidos e hidróxidos de Fe, Al e 

Mn, o que contribui para a retenção de Mo em depósitos superficiais (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 
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19992). O Mo forma complexos solúveis, em condições de alto Eh e pH, porém coprecipita com 

óxidos de Fe e Al em ambientes ácidos. Pode ainda ser imobilizado por sulfuretos de Fe, em 

condições redutoras e complexado por matéria orgânica (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

Geralmente, os solos derivados de granitos, ou ricos em matéria orgânica, apresentam 

quantidades mais elevadas de Mo (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Porém, as reacções e a associação do Mo com a matéria orgânica ainda não são 

perfeitamente compreendidas. DAVIES (1956) relata teores baixos de Mo em solos orgânicos, 

enquanto AUBERT e PINTA (1977) reportam que esse elemento está intimamente ligado à matéria 

orgânica do solo. SINHA (1971) sugere que alguns aniões polivalentes, como o fosfato, podem 

estar ligados à carga negativa de moléculas orgânicas através de pontes formadas com Fe e Al. 

Pois, se as reacções do molibdato são similares às do fosfato, é muito provável que este tipo de 

ligação também ocorra com aquele anião. 

Os teores médios de Mo nos solos a nível mundial oscilam entre 1 e 3,1 mg/kg, segundo 

KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). REIMANN e CARITAT (1998) apresentam a média estimada de 

1,2 mg/kg de Mo para os solos a nível mundial. 

Os teores mais elevados de Cd verificam-se nos solos da mina de Regoufe, seguindo-se 

Ervedosa, Tarouca, Adoria e Rio de Frades. 

Durante a meteorização, o Cd entra facilmente em solução e, além de ocorrer como Cd2+, 

também ocorre como vários aniões complexos (CdCl+, CdOH+, CdHCO3
+, entre outros) e quelatos 

orgânicos (FERGUSSON, 1990; MCBRIDE, 1994; ALLOWAY, 1995b; YARON et al., 1996). No entanto, o 

estado de valência mais importante do Cd, nos ambientes geoquímicos naturais, é o +2, sendo o 

pH e o Eh os factores mais importantes que controlam a mobilidade dos iões de Cd. Em 

condições de forte oxidação, o Cd forma diversos minerais (p. ex. CdO e CdCO3) e é acumulado 

em depósitos de fosfatos e em depósitos biolíticos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

O principal factor que determina o conteúdo de Cd nos solos é a composição química da 

rocha a partir da qual o solo teve origem. O conteúdo médio de Cd nos solos está entre 0,06 e 1,1 

mg/kg (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). O teor médio mundial nos solos superficiais, estimado 

por REIMANN e CARITAT (1998), é de 0,3 mg/kg, apresentando ADRIANO (2001) um valor idêntico, e, 

aparentemente, valores mais altos reflectem impactos antropogénicos nos horizontes superficiais 

do solo (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Relativamente ao Bi, os teores mais elevados ocorrem nos solos da mina de Adoria, 

seguindo-se Rio de Frades, Regoufe, Ervedosa e Tarouca. 

O Bi é considerado um metal raro na crusta terrestre e apresenta propriedades calcófilas. 

Manifesta-se nos estados de oxidação +5, +3 e -3 e durante os processos de meteorização é 

facilmente oxidado e forma compostos muito estáveis com os carbonatos (p. ex. Bi2O2CO3). Por 

esta razão, os conteúdos em Bi da maioria dos solos superficiais são directamente herdados da 

rocha mãe (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

O Bi afasta-se tanto, em muito aspectos, do comportamento dos metais verdadeiros que se 

pode situá-lo entre os semimetais. Porém, à semelhança de outros metais, o Bi também apresenta 
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afinidade com a matéria orgânica e a tendência de coprecipitar com óxidos e hidróxidos de Fe e 

Mn (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

Os teores de Bi nos solos a nível mundial podem oscilar entre 0,13 e 10 mg/kg, embora o 

valor médio seja de apenas 0,25 mg/kg, segundo KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). REIMANN e 

CARITAT (1998) apresentam a média estimada de 0,3 mg/kg de Bi para os solos a nível mundial. 

Como seria de esperar, os teores mais elevados de Sn encontram-se nos solos das minas 

de Tarouca e de Ervedosa, seguindo-se Adoria, Regoufe e Rio de Frades. 

As formas solúveis dos compostos inorgânicos de Sn ainda não são bem conhecidas, no 

entanto sabe-se que ocorrem essencialmente como espécies catiónicas, Sn2+ e Sn4+, podendo 

ainda aparecer na forma aniónica, Sn2-, e formar vários aniões complexos de óxidos e hidróxidos. 

A espécie Sn2+ é bastante reactiva, formando espécies complexas, tanto orgânicas como 

inorgânicas, podendo ser encontrada, por exemplo, em cloretos, sulfatos, fosfatos e carbonatos e, 

ainda, em fases sólidas como óxido de Sn2+ e incorporado em sulfuretos. 

O Sn pode ainda ser adsorvido nos minerais argilosos, dióxidos de Mn e óxidos de Fe. 

Estes mecanismos de adsorção não são ainda bem conhecidos, devido à fácil oxidação do Sn2+ a 

Sn4+ e à complexidade da reacção de hidrólise da forma Sn2+ (SÉBY et al., 2001). A capacidade de 

oxidação do Sn2+ a Sn4+ pode ser diminuída, especialmente nas soluções com espécies 

fortemente dadoras de electrões, como sejam os fluoretos e cloretos (EDWARDS et al., 1995). A 

maioria dos complexos de Sn4+ contém ligações de O, N, S e F (COTTON et al., 1999). 

O Sn apresenta fraca mobilidade no ambiente geoquímico secundário, pois é fortemente 

adsorvido nos minerais de argila presentes no solo ou sedimentos. Assim, a mobilidade do Sn no 

ambiente secundário é, fundamentalmente, mecânica, sob a forma de cassiterite detrítica, que 

muitas vezes se encontra a depósitos sedimentares, visto ser muito resistente à meteorização. A 

mobilidade do Sn, quando ocorre, durante a meteorização, é fortemente dependente do pH, 

nomeadamente o Sn2+, que apenas ocorre em ambientes ácidos e redutores, acompanhando o 

comportamento do Fe3+ e do Al (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). A mobilidade do Sn4+ é 

considerada baixa devido à grande estabilidade do óxido que forma, sob a forma de cassiterite 

(SnO2); pelo que são poucos os estudos desenvolvidos sobre a sua reacção em meio aquoso. 

A actividade biótica e abiótica com formação de complexos metilados de Sn é outro dos 

processos químicos que podem ocorrer em ambas as formas catiónicas de Sn (SÉBY et al., 2001). 

Também a capacidade do Sn para formar complexos com substâncias orgânicas, quer solúveis 

quer insolúveis, tem sido reportada e, por essa razão, este elemento aparece nos solos com 

teores ligeiramente mais elevados em horizontes orgânicos (BULTEN & MEINEMA, 1991; KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001; SÉBY et al., 2001). 

As formas organometálicas do Sn e a sua facilidade de bioacumulação e entrada nas 

cadeias alimentares, estão a ser alvo de numerosos trabalhos, devido ao aumento da distribuição 

do Sn nos compartimentos ambientais e à possibilidade de constituir um risco para a saúde 

humana (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Embora o Sn nos solos resulte normalmente do Sn da rocha mãe, todos os horizontes 

superficiais contêm quantidades bastante semelhantes deste elemento. ADRIANO (2001) apresenta 
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o intervalo de teores de Sn de 1 a 10 mg/kg, em solos não contaminados ou não mineralizados. 

Os valores médios de Sn nos solos situam-se entre 1,1 e 4,6 mg/kg, os quais se encontram mais 

ou menos bem distribuídos nos horizontes superficiais dos solos (BULTEN & MEINEMA, 1991). 

REIMANN e CARITAT (1998) apresentam uma média estimada de 4 mg/kg para os solos a nível 

mundial. Solos e sedimentos ricos em matéria orgânica podem concentrar Sn com valores de 80 a 

100 mg/kg e 239 mg/kg, respectivamente (EDWARDS et al., 1995). 

O W ocorre em teores significativamente mais elevados nos solos da mina de Tarouca, 

seguindo-se, por ordem decrescente, Adoria, Rio de Frades, Regoufe e Ervedosa. 

O W ocorre na natureza nos estados de oxidação +2, +3, +4, +5 e +6. Os minerais de W 

são resistentes à meteorização e têm baixa mobilidade nos ambientes hipergénicos, pelo que são 

acumulados em sedimentos arenosos, juntamente a outros minerais densos. O W dissolvido, 

geralmente, precipita com Fe e/ou Ca, ou forma colóides que são sorvidos por argilas e hidróxidos 

de Fe (KOLJONEN, 1992). 

O WO4
2, assim como os compostos complexos de W podem ser transportados com 

facilidade em ambientes geoquímicos particulares, supondo-se que o seu comportamento possa 

ser semelhante ao do Mo (LASSNER & SCHUBERT, 1999; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Os dados sobre a ocorrência de W nos solos são muito escassos. Dados apresentados por 

URE et al. (1979), para solos escoceses resultantes de vários tipos de rochas, reportam valores 

entre 0,68 e 2,7 mg/kg. REIMANN e CARITAT (1998) apresentam uma média estimada de 1,5 mg/kg 

para os solos a nível mundial. 

Os teores de Ag são significativamente mais elevados nos solos da mina de Adoria, 

seguindo-se, por ordem decrescente, Ervedosa, Regoufe, Rio de Frades e Tarouca. 

As características geoquímicas da Ag são semelhantes às do Cu, mas a sua concentração 

nas rochas é cerca de 1000 vezes mais baixa. A Ag liberta-se facilmente por meteorização e 

precipita em meio alcalino-redutor e em meio rico em compostos de S (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). 

A Ag pode formar várias espécies iónicas, tais como catiões simples (Ag+, Ag2+, AgO+) e 

aniões complexos [AgO-, Ag(S2O3)2
3-, Ag(SO4)2

3-]. Apesar da grande mobilidade dos complexos, a 

Ag é aparentemente imóvel em solos com pH superior a 4. As substâncias húmicas são 

conhecidas por absorverem e complexarem a Ag, levando a um enriquecimento desta nos solos 

superficiais (PRESANT, 1971; EDWARDS et al., 1995; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Dados obtidos por SHACKLETTE e BOERNGEN (1984) mostram que a concentração de Ag em 

solos aráveis mineralizados desprovidos de matéria orgânica é de 0,7 mg/kg, enquanto que em 

solos ricos em matéria orgânica pode variar entre 2 e 5 mg/kg. WEDEPOHL (1969-1974 citado por 

KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) forneceu como teores médios para a Ag valores entre 0,01 e 5 

mg/kg, enquanto que BOWEN (1979 citado por KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) indicou como 

valores médios para a Ag teores entre 0,01 e 8 mg/kg. Segundo ADRIANO (2001), as 

concentrações mundiais de Ag nos solos variam, normalmente, entre <0,1 e 1 mg/kg, sendo os 

valores superiores a 5 mg/kg muito pouco comuns. REIMANN e CARITAT (1998) apresentam a 
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média estimada de 0,07 mg/kg para os solos a nível mundial. Naturalmente, os valores mais 

elevados deste metal encontram-se em áreas mineralizadas. DAVIES e GINNEVER (1979 citados por 

KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) encontraram teores superiores a 44 mg/kg em solos nas 

proximidades de velhas minas de Ag. 

Os teores mais elevados de As encontram-se nas amostras de Rio de Frades, com valores 

muito significativamente superiores aos das restantes minas. Seguem-se, os solos da mina de 

Regoufe, também com teores muito elevados, e depois, por ordem decrescente, as minas de 

Tarouca, Adoria e Ervedosa. 

Do ponto de vista químico, o As é um elemento intermédio entre um metal e um não metal 

sendo, portanto, considerado um semimetal ou metalóide. O As possui quatro estados de 

oxidação (-3, 0, +3 e +5), predominando as formas As0 e As3+ em ambientes redutores e o As5+ 

em ambientes oxidantes (COTTON et al., 1999). 

O estado de oxidação do As é um aspecto de grande importância na sua mobilidade, já que 

condiciona os processos de adsorção deste elemento por parte dos constituintes do solo. A 

fixação mais intensa do As5+, em relação ao As3+, faz com que este seja mais solúvel do que 

aquele. As formas aniónicas complexas, como AsO2
-, AsO4

3-, HAsO4
2- e H2AsO3

-, são as formas 

com maior mobilidade. O comportamento do arsenito (AsO4
3-) é semelhante ao dos fosfatos e 

vanadatos (DAVIES & JONES, 1988; FERGUSSON, 1990; MCBRIDE, 1994; O´NEILL, 1995; YARON et al., 

1996). 

A mobilidade do As no ambiente secundário é mais fraca do que no primário, mas dá-se em 

ambientes oxidantes (LEVINSON, 1980). Apesar dos minerais e compostos de As serem bastante 

solúveis, as migrações são fortemente limitadas devido à forte adsorção pelas argilas, óxidos e 

hidróxidos de Fe, Al e Mn e pela matéria orgânica (BOWELL, 1994; VOIGT et al., 1996; KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Embora o As possa formar uma grande quantidade de compostos no solo, a sua 

estabilidade e mobilidade está condicionada pelas condições de pH e Eh (BOWELL, 1994). Assim, 

em condições de Eh baixo, o As3+ predomina sobre o As5+ pelo que a dissolução dos óxidos e oxi-

hidróxidos pode aumentar a concentração do As em solução, por outro lado, em condições 

oxidantes, uma descida de pH conduz à coprecipitação do As com os óxidos e oxi-hidróxidos de 

Fe. Em solos ácidos os arsenatos de Al e Fe são dos compostos mais comuns (BOWELL, 1994; 

O´NEILL, 1995). 

A actividade bacteriana pode afectar grandemente o As, provocando uma aceleração do 

processo de oxidação do As3+ a As5+, ou motivando processos de metilação ou alquilação, com a 

consequente geração de compostos orgânicos voláteis muito tóxicos. Assim, os microrganismos 

podem reger fortemente os processos de migração, precipitação e volatilização do As, tal como é 

referido por BOYLE e JONASSON (1973) e KABATA-PENDIAS e PENDIAS, (2001). 

Assim, os factores que mais afectam a mobilidade e a biodisponibilidade do As podem ser 

considerados em três vertentes fundamentais: os factores inerentes ao próprio solo; os factores 
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que resultam de práticas agrícolas; e os factores inerentes às plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 

2001; ADRIANO, 2001). 

Os factores inerentes ao solo são, obviamente, diversos, mas merecem destaque, 

essencialmente, o pH, o potencial redox, a presença de óxidos e hidróxidos de Fe e Al e a textura 

do solo e os minerais argilosos. A influência do pH na mobilidade do As já foi referida, embora 

esta nem sempre seja linear. Por exemplo, a utilização de aditivos à base de calcário, para corrigir 

os valores de pH do solo, nem sempre se mostra inibidora da solubilidade do elemento. Quanto à 

influência do potencial redox, sabe-se que a forma reduzida de As, As(III), é 4 a 10 vezes mais 

solúvel do que a forma oxidada As(V). A presença de óxidos e hidróxidos de Fe e Al tem grande 

influência porque, como já foi referido, o As é fortemente adsorvido por estes óxidos, 

especialmente os de Fe. A mobilidade e biodisponibilidade do As é maior em solos arenosos do 

que em solos argilosos, já que estes, por conterem mais minerais argilosos e, eventualmente, 

mais óxidos e hidróxidos de Fe e Al, adsorvem o As. 

Os factores que resultam de práticas agrícolas contemplam, essencialmente, as medidas de 

correcção e fertilização dos solos. Por exemplo, a fertilização com fósforo tem um efeito 

imprevisível na disponibilidade do As, uma vez que existem semelhanças químicas entre o fosfato 

e o arsenato, competindo ambos pelos mesmos locais de adsorção nas partículas do solo 

(LIVESEY & HUANG, 1981; SANTOS, 1995; ADRIANO, 2001). Entre as práticas correctivas, para a 

redução da toxicidade do As para as culturas, contam-se o cultivo de espécies tolerantes, que 

assimilam este elemento, ou a mobilização do terreno em profundidade, na tentativa de aumentar 

o número de locais de adsorção do As pelos constituintes do solo e, assim, obter um efeito de 

diluição da concentração do elemento nos horizontes superficiais (ADRIANO, 2001). 

Quanto ao terceiro conjunto de factores, que têm a ver com as causas inerentes às plantas, 

serão abordados posteriormente. 

O As é um elemento muito pouco abundante nos solos não contaminados, com teores 

médios que podem oscilar entre 2,2 e 25 mg/kg, segundo MCBRIDE (1994), ou entre 2,2 e 16,3 

mg/kg, segundo KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). REIMANN e CARITAT (1998) e ADRIANO (2001) 

apresentam médias estimadas de 5 mg/kg e de 7,2 mg/kg, respectivamente, para os solos a nível 

mundial. 

Relativamente ao U, os teores mais elevados encontram-se nos solos das minas de Adoria, 

de Regoufe e de Ervedosa, seguindo-se Rio de Frades e Tarouca. 

O U apresenta os estados de oxidação +2 (apenas em alguns compostos sólidos), +3 

(muito instável em solução aquosa), +4 (estável em solução aquosa na ausência de oxigénio), +5 

(instável, dismutando rapidamente nos estados +4 e +6) e +6 (o mais estável, correspondendo ao 

ião UO2
2+ e seus compostos, bem como aos uranatos e diuranatos derivados: UO4

2- e U2O7
2-) 

(EDWARDS et al., 1995; COTTON et al., 1999; EMSLEY, 2001). 

O U é geralmente mais solúvel em águas oxidantes, alcalinas e ricas em iões carbonato 

(CO3
2-) do que em condições ácidas redutoras. A espécie mais solúvel (mais móvel) de U é o 

catião uranilo, UO2
2+, que corresponde ao seu maior estado de oxidação (+6). A redução ao 
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estado +4, provocada por condições ácidas e baixos níveis de Eh, origina UO2 (baixa solubilidade) 

e misturas de óxidos, como U3O8. Na presença de CO2 dissolvido, a solubilidade do U aumenta, 

com formação de um complexo estável [UO2(CO3)2
2-]. No entanto, o U tende a formar fortes 

associações com a matéria orgânica, formando complexos fortes com fosfatos dissolvidos 

(BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991). 

Durante os processos de meteorização, o U forma complexos principalmente orgânicos, 

facilmente solúveis e móveis. Em condições áridas, no entanto, forma complexos relativamente 

estáveis (p. ex. óxidos, carbonatos, fosfatos, vanadatos e arsenatos). A distribuição de U, assim 

como de Th, na litosfera é altamente controlada pelos estados de oxidação e pelo sistema pH-Eh 

(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Segundo DREVER (1988 citado por BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 1991), podem ocorrer 

outras espécies de U nos sistemas naturais, nomeadamente UO2
+ e UO2F+. O mesmo autor refere 

que a solubilidade do U é também nitidamente reduzida na presença de V dissolvido, desde que a 

complexação como vanadato forme o mineral insolúvel carnotite [K(UO2)2(VO4)2.3H2O], o qual 

ocorre como cimento em alguns arenitos uraníferos. 

Os teores médios de U nos solos a nível mundial podem oscilar entre 0,79 e 11 mg/kg, 

segundo KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). REIMANN e CARITAT (1998) apresentam a média 

estimada de 2,7 mg/kg de U para os solos a nível mundial. 

 

 

6.9.2- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 
 
A utilização da Análise em Componentes Principais (ACP), com a finalidade de caracterizar 

o comportamento dos elementos químicos nos solos das diferentes minas, permitiu retirar as 

seguintes interpretações: 

 
• Em relação à mina de Ervedosa, estabelece-se uma separação clara entre dois 

grupos de elementos de acordo com os seus comportamentos em função do pH 

(4,38 – 5,10). Um grupo, constituído por Ni, Cr, Co, Fe e Mn, elementos com 

comportamentos geoquímicos semelhantes e interdependentes (nos ciclos 

geoquímicos, os comportamentos do Co, do Cr e do Ni lembram o do Fe e/ou o 

do Mn), que surge como controlado pelo pH de maneira directamente 

proporcional. E outro grupo, formado por Sn, U, W, Bi e Cu, que surge também 

como controlado pelo pH, mas de maneira inversamente proporcional; 

• Em relação à mina de Adoria, também se desenha uma separação nítida entre 

dois grupos fundamentais de elementos, tendo em consideração o seu 

comportamento na dependência do pH (3,37 – 5,20). Um grupo composto 

essencialmente por Co, Ni e Cr, que ocorre como controlado, em certa medida, 

pelo pH e outro grupo de elementos, constituído por Pb, Ag, W, Bi, Cu, As, Sn, 

Zn, Cd, Mn e Fe, que se revela, aparentemente, independente do pH. 
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• Em relação à mina de Tarouca, também se verifica a existência de dois grupos 

principais de elementos, tendo em consideração o seu comportamento no solo. 

Um grupo, composto por Bi, Co, As, Fe, Cu, Ni, Ag, Mo e Pb, ocorre como 

independente do pH (4,30 – 6,30). Outro grupo, formado por Sn, W, Mn, Zn e 

Cd, surge como fortemente controlado pelo pH. 

• Em relação à mina de Regoufe, verifica-se a definição de três grupos de 

elementos. Um grupo, composto por Ni e Cr, que surge controlado pelo pH (3,70 

– 5,40) de forma inversamente proporcional. Outro grupo de elementos, 

constituído por Zn, W, As, Mn, Fe, Bi, Ag e Cd, e com os quais revelam 

afinidades o Cu, o U e o Pb, surge como controlado também pelo pH, mas de 

forma directamente proporcional. E um terceiro grupo, formado por Co, Cu e U, 

que parece ser pouco dependente do pH. 

• Em relação à mina de Rio de Frades, desenham-se também dois grupos 

principais de elementos, mais ou menos independentes entre si. Um grupo, 

composto por Ag, As, Bi, Pb, W, Fe e Cu, que surge como controlado pelo pH 

(3,20 – 4,60), de forma inversamente proporcional. Outro grupo, formado por Mn, 

Mo, Co, Cd, Zn e Ni, e com os quais revela afinidade o Cu, aparenta não estar 

na dependência directa do pH, provavelmente devido ao controlo exercido, neste 

local, pelos óxidos de Fe e Mn. 

 

Finalmente, com o objectivo de comparar entre si os dados da geoquímica dos solos 

obtidos no conjunto das cinco áreas mineiras estudadas aplicou-se a ACP, que incidiu sobre uma 

matriz de dados composta por 198 indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, 

Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e U). 

A tabela 6.42 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para 

cada um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os cinco 

primeiros eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 79,88 % 

da variância total. Porém, a variável Mo é explicada unicamente pelo sexto eixo. Assim, na tabela 

6.43 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos seis primeiros eixos. 

 
Tabela 6.42- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos superficiais das cinco minas em estudo. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 4,36 3,23 2,94 1,83 1,22 0,93 0,62 

Variância explicada (%) 25,67 18,99 17,27 10,79 7,16 5,46 3,64 

Variância explicada acumulada (%) 25,67 44,66 61,93 72,72 79,88 85,34 88,98 
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Tabela 6.43- Coordenadas das variáveis activas nos seis eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de solos superficiais das cinco minas. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 
0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 

Ph 0,4482 -0,6515 -0,3182 0,1304 -0,0505 -0,1443 

Fe 0,5104 -0,0070 0,6424 -0,4926 0,1090 -0,0922 

Mn 0,4157 -0,8101 -0,1516 -0,0858 -0,0089 -0,0343 

Cu -0,5367 -0,3616 0,5148 0,2277 -0,1250 -0,0906 

Zn -0,1221 -0,4981 0,5115 0,4021 0,1943 0,2290 

Pb -0,7814 -0,3028 0,3307 -0,0773 -0,3652 0,0309 

Cr 0,6701 0,0694 0,5794 0,1391 -0,1866 0,1093 

Co 0,5880 -0,1428 0,5370 0,0852 -0,1084 -0,0889 

Ni 0,7164 -0,0166 0,5599 0,1175 -0,1888 0,2061 

Mo 0,2003 -0,0523 0,4075 0,2942 0,1415 -0,7035 

Cd -0,0874 -0,4208 0,1590 0,3439 0,6160 0,4133 

Bi -0,6944 -0,2175 0,4494 -0,4535 0,0753 0,0001 

Sn 0,1408 -0,8340 -0,3573 -0,2180 -0,0662 -0,1060 

W 0,2597 -0,7688 -0,2741 -0,3636 -0,0341 0,0502 

Ag -0,7844 -0,3073 0,3341 -0,0838 -0,3539 0,0250 

As -0,0475 0,1060 0,3422 -0,7428 0,5141 -0,0676 

U -0,5231 -0,1796 -0,0266 0,3969 0,3656 -0,2986 

 

Considerando os seis eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Ni, Cr, Co, (Fe) em oposição a Ag, Pb, Bi, Cu e U 

Eixo 2 – Sn, Mn, W, pH 

Eixo 3 – Fe, (Cr), (Ni), (Co), (Cu) e Zn 

Eixo 4 – As 

Eixo 5 – Cd e (As) 

Eixo 6 – Mo 

 

O eixo 1 explica as variáveis Ni, Cr, Co e, de forma menos nítida, Fe, em oposição às 

variáveis Ag, Pb, Bi, Cu e U. O eixo 2 explica as variáveis Sn, Mn, W e pH. O eixo 3 explica melhor 

as variáveis Fe e Zn e, de forma menos nítida, as variáveis Cr, Ni, Co e Cu. A variável As é 

sobretudo explicada, isoladamente, pelo eixo 4, e parcialmente pelo eixo 5. Este último explica 

também a variável Cd. A variável Mo é explicada unicamente pelo eixo 6. 

A figura 6.107 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, 

nos primeiros quatro planos factoriais. 
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Figura 6.107- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; 
eixo 1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas aos solos das cinco minas. 

 
A análise conjunta dos dados da tabela 6.43 e a interpretação da figura 6.107 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 44,66 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

existência muito representativa de uma associação de variáveis que indica a influência do 

contexto geológico, com distribuição nítida por três grupos distintos: um conjunto constituído 

essencialmente por Ni, Cr e Co, e com o qual o Fe revela afinidade. Tal como foi referido 

anteriormente, nos ciclos geoquímicos, os comportamentos do Co, do Cr e do Ni lembram o do 

Fe, pelo que os resultados obtidos parecem corroborar este conhecimento; este grupo, na 

generalidade, correlaciona-se negativamente com o grupo formado por Ag, Pb, Bi, Cu e U, 

elementos típicos das mineralizações das diferentes minas; e um terceiro grupo, independente 

dos dois anteriores, constituído por Sn, Mn, W e pH. 

O Zn é explicado apenas no segundo plano factorial, mostrando afinidades com as variáveis 

Fe, Cr, Ni, Co e Cu. A definição deste agrupamento pode ser atribuída à influência do Fe, uma vez 

que se tratam de elementos com forte tendência para serem adsorvidos e coprecipitarem com os 

oxi-hidróxidos de Fe, pelo que, é de admitir, para estes solos, e nas gamas de pH registadas, que 

este fenómeno seja o que exerce um maior controle sobre o comportamento geoquímico destes 

elementos. 

O As é melhor explicado no terceiro plano factorial, onde define um eixo próprio, e também 

ligeiramente no quarto plano factorial, onde surge associado com o Cd. A individualização do As 

poderá estar relacionada com o peso excessivo representado pelas amostras 7, 8 e 9 do perfil 2 
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de Rio de Frades, onde os teores chegam a 104545 mg/kg, criando um desfasamento excessivo 

em relação à generalidade das amostras das várias áreas mineiras. 

O já referido comportamento geoquímico do Mo em ambientes superficiais, que se relaciona 

frequentemente com espécies aniónicas, constituindo uma excepção entre os elementos 

metálicos, poderá explicar o facto de este elemento surgir isolado, explicado unicamente pelo 

sexto eixo. De facto, na maioria das minas estudadas, o Mo apresenta variações algo erráticas, ao 

longo dos perfis, sem grande relação com os comportamentos dos outros elementos. 

Na figura 6.108 apresenta-se a projecção das amostras da totalidade das cinco áreas 

mineiras nos primeiros três planos factoriais, verificando-se a separação nítida, no conjunto dos 

três planos e considerando as variáveis com representatividade, em seis “populações” 

diferenciadas: 

 
• A “população” A reúne os solos menos contaminados, no universo das amostras 

das cinco minas, sendo formada essencialmente pelas amostras que poderão ser 

consideradas como portadoras dos valores de fundo geoquímico dos diversos 

locais, isto é, pelas amostras 11 a 14 do perfil 1 e 1 e 2 do perfil 4 da mina de 

Ervedosa, pelas amostras de solos naturais do perfil 2 e as amostras 1 a 6 do 

perfil 3 da mina de Adoria, pelas amostras de solos naturais da segunda metade 

do perfil 3 (amostras 5 a 10) da mina de Tarouca, por todas as amostras de solos 

naturais do perfil 1 e pelas amostras naturais do perfil 2 mais afastadas da 

escombreira (amostras 1 a 3) da mina de Regoufe e por todas as amostras de 

solos naturais do perfil 1 da mina de Rio de Frades; 

• A “população” B, que transita de uma forma progressiva da anterior, e estabelece 

interface com a seguinte, é constituída essencialmente por grande parte das 

amostras do perfil 1 (amostras 1 a 10) e parte das amostras das escombreiras do 

perfil 2 da mina de Ervedosa, pela maioria das amostras dos solos mineiros e 

parte das amostras do perfil 3 (amostras 7 a 10) da mina de Adoria e pelas 

amostras da escombreira de areias do perfil 2 e dos solos naturais laterais mais 

próximos (amostras 4 a 15) e por todas as amostras do perfil 3 da mina de 

Regoufe. Esta “população”, que reflecte em parte as anomalias geoquímicas das 

mineralizações, ocorre associada fundamentalmente ao grupo de elementos 

formado por Ag, Pb, Bi, Cu e U, traduzindo os teores mais elevados nestes 

elementos; 

• A “população” C, que também reflecte as anomalias representativas das 

mineralizações, é formada pelas restantes amostras do perfil 2 e do perfil 4 e 

pelas amostras do perfil 3 da mina de Ervedosa, pela maioria das amostras do 

perfil 2 e pelas amostras de solos naturais da primeira metade do perfil 3 

(amostras 1 a 4) da mina de Tarouca e pelas amostras do perfil 2, excepto as 

amostras 7, 8, 9, da mina de Rio de Frades. Esta “população” situa-se na zona de 
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influência das associações Ni, Cr, Co e Fe e Sn, Mn e W reunindo, assim, as 

amostras onde se registam alguns dos teores mais altos destes elementos; 

• A “população” D corresponde às amostras mais contaminadas em Ag, Pb, Bi, Cu, 

Cd e Zn, sendo constituída pelas amostras 15 e 16 do perfil 2 da mina de Adoria 

(próximas da couraça de sulfuretos); 

• A “população” E, que também pode ser considerada um prolongamento da C, é 

formada pelas amostras 3, 4, 5 e 6 do perfil 2 da mina de Tarouca. Estas 

amostras, que se situam na zona de influência da associação Sn, Mn e W, 

revelam-se, assim, como as mais contaminadas nestes elementos no conjunto 

das cinco minas estudadas; 

• A “população” F, associada ao terceiro e quarto eixos factoriais, é constituída 

pelas amostras 7, 8 e 9 do perfil 2 da mina de Rio de Frades (próximas do 

depósito de sulfuretos), que se destacam pelos teores extremamente elevados de 

As, mas também com enriquecimentos importantes em Fe, Zn, Cu e Bi. 
 

 
Figura 6.108- Projecção das amostras nos três primeiros planos factoriais, relativas aos solos das cinco 
minas. 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que a actividade mineira exercida, num passado 

mais ou menos recente, nas minas de Ervedosa, Adoria, Tarouca, Regoufe e Rio de Frades, 
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conduziu a uma situação geradora de riscos ambientais, cuja agressividade não é de desprezar, 

nomeadamente no que concerne à dispersão dos elementos vestigiais nos solos da envolvente 

próxima, podendo conduzir a rupturas nos ciclos nutritivos naturais. 

A distribuição dos elementos químicos nos solos da vizinhança próxima das áreas mineiras 

estudadas pode, assim, levantar algumas restrições relativas ao seu uso agrícola, considerando a 

norma de qualidade dos solos do Ontário, utilizada como referência. 

Neste contexto, verifica-se que todas as amostras de solos naturais das minas de Tarouca, 

Regoufe e Rio de Frades, assim como todas as amostras de solos naturais do perfil 2 e parte das 

amostras do perfil 3 da mina de Adoria e todas as amostras de solos naturais, excepto as 

amostras 1 e 2 do perfil 4, da mina de Ervedosa podem apresentar problemas no âmbito da sua 

utilização para fins agrícolas, uma vez que se obtêm teores significativamente superiores ao nível 

máximo admitido para uso agrícola daquela norma de qualidade (GUIDELINES FOR USE AT 

CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997). 

Considerando o Pb, verifica-se que também se podem levantar restrições ao uso agrícola 

de parte dos solos naturais interceptados pelo perfil 3 da mina de Adoria, assim como dos solos 

na envolvente próxima do filão mineralizado de Ervedosa, interceptado pelo perfil 1. Os teores de 

Cd permitem também condicionar o uso agrícola da maioria dos solos naturais interceptados pelo 

perfil 4 e de parte dos solos representados no perfil 3 da área de Ervedosa, assim como de todos 

os solos naturais da mina de Regoufe representados pelo perfil 3. Ainda na área da mina de 

Ervedosa, os teores de Cu permitem levantar restrições ao uso agrícola dos solos derivados dos 

granitos, interceptados pelo perfil 1, da maioria dos solos naturais representados pelo perfil 3, 

assim como dos solos da parte final do perfil 4. Também a Ag se manifesta nos solos da segunda 

metade do perfil 3, na área da mina de Adoria, em teores problemáticos ao seu uso agrícola. 

Como, na prática, estes terrenos são utilizados para actividades agrícolas e/ou de 

pastoreio, as elevadas concentrações daqueles elementos podem estar a gerar um problema de 

risco ambiental desconhecido e de consequências imprevisíveis. Pelo que, como prevenção, estes 

solos devem ser excluídos do uso agrícola, no sentido de impedir o cultivo de plantas destinadas à 

alimentação. 
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Capítulo 7 
 

 

EXTRACÇÃO QUÍMICA SELECTIVA: 
MOBILIDADE E BIODISPONIBILIDADE 

DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NO SOLO 
 

 

 

 

 

 

7.1- APRESENTAÇÃO 
 

Nos capítulos anteriores foram descritos algumas das propriedades e o comportamento de 

alguns elementos químicos nos materiais das cinco áreas de estudo, ou seja, os minerais, as 

águas e os solos (naturais e mineiros). Como complemento a essa informação, nomeadamente no 

que se refere ao comportamento geoquímico dos elementos nos solos, aborda-se, no presente 

capítulo, o tema do fraccionamento químico daqueles elementos pelas distintas fases reactivas 

dos solos. 

Desta forma, pretende-se cumprir os objectivos de avaliar a mobilidade potencial dos 

elementos vestigiais nos materiais das escombreiras e nos solos envolventes das áreas mineiras 

em estudo e, também, avaliar a biodisponibilidade dos elementos vestigiais para as plantas. 

Durante os processos de meteorização os minerais primários são dispersos mecanicamente 

até que o seu grau de decomposição permite a libertação dos elementos vestigiais. Momento, a 

partir do qual, a mobilidade dos elementos vestigiais é definida pela estabilidade química das 

espécies dissolvidas. Ocorre, assim, uma inversão no tipo de dispersão: a mecânica dando 

progressivamente lugar à química (FONSECA et al., 1999). 

Segundo FONSECA et al. (1999), nos solos e sedimentos pertencentes ao fundo geoquímico 

local e regional (“amostras típicas”) os elementos vestigiais podem estar adsorvidos nas argilas, 

nos óxidos de Fe e Mn, associados à matéria orgânica e inclusos na rede dos minerais primários e 

secundários. Enquanto que, nas amostras colhidas na vizinhança de depósitos minerais 

(“amostras atípicas”), uma proporção significativa dos elementos vestigiais pode estar presente na 

forma de minerais representativos da mineralização ou como neoformações supergénicas. 

Em qualquer dos casos, os elementos químicos libertados a partir do ambiente geoquímico 

primário (rochas e minerais) dispersam-se no ambiente secundário, ou seja, nas águas, nos 

sedimentos e nos solos, podendo os mais móveis/disponíveis entrar nos ciclos biogeoquímicos. 

Assim sendo, os elementos químicos transferidos para os solos e para as águas podem acabar 
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por ser absorvidos pelas plantas, e por outros organismos, levando à sua acumulação nos 

sistemas biológicos. 

Grande parte dos estudos que abordam a questão dos teores de elementos químicos nos 

solos e sedimentos, ou da sua contaminação, referem-se apenas às concentrações totais desses 

elementos, pelo que se atribui, implicitamente, o mesmo impacto aos diferentes componentes do 

solo, mineralógicos e outros, sobre o ambiente (TESSIER et al., 1979). 

Esta é uma abordagem válida quando se estuda o balanço dos elementos no sistema solo 

ou no sistema sedimento, ou o tipo e a extensão da contaminação. Esta simplificação é 

igualmente aceitável para escalas de tempo geológico grandes, uma vez que os elementos 

incorporados nas redes cristalinas dos silicatos não se encontram disponíveis para processos 

biológicos e diagenéticos de curta duração (SILVA, 1995). 

No entanto, torna-se claro que, nos estudos de processos antropogénicos ou de processos 

biológicos, os valores dos conteúdos totais, nos solos e sedimentos, podem não ser suficientes 

para a sua compreensão, uma vez que esses valores oferecem, em muitos casos, informação 

muito limitada sobre a mobilidade e a biodisponibilidade dos elementos em estudo. E isto porque, 

uma amostra de solo, ou de sedimento, constitui uma mistura heterogénea de partículas que, por 

sua vez, constituem um agregado de diferentes componentes orgânicos e inorgânicos, os quais 

têm um peso percentual variado de amostra para amostra. 

Assim, os estudos mais recentes têm também realçado a importância de caracterizar e 

quantificar o grau de associação dos diferentes elementos a distintas fases reactivas do solo, o 

que permite obter importantes indicações sobre a mobilidade e a biodisponibilidade potencial dos 

elementos químicos para serem absorvidos pelas plantas. 

Uma forma de determinar analiticamente a distribuição dos elementos químicos pelas 

referidas fases físico-químicas consiste na aplicação de técnicas de extracção química selectiva 

sequencial, que envolvem múltiplos reagentes com agressividade química crescente em relação 

às diferentes fases constitutivas da amostra (TESSIER et al., 1979; BOGLE & NICHOL, 1981; 

FONSECA, 1982; QUIAN et al., 1984; CHAO, 1984; MARTIN et al., 1984; BECKETT, 1989; FÖRSTNER, 

1990; TUIN & TELS, 1990; HIRNER, 1992; CALA RIVERO, 1995a; ENCABO CHECA et al., 1997; 

GRZEBISZ et al., 1997; FONSECA & SILVA, 1998; COHEN et al., 1998; FONSECA et al., 1999; SONG et 

al., 1999; STALIKAS et al., 1999; DOLD, 1999; GÓMEZ ARIZA et al., 2000; KUBOVÁ, 2000; ULLOA 

GUITIÁN et al., 2001; LI & THORNTON, 2001; ALONSO ALVAREZ et al., 2002; DOLD, 2003; CUONG & 

OBBARD, 2006; FORSBERG & LEDIN, 2006; UMOREN et al., 2007; RAO et al., 2008). 

Assim, a utilização de reagentes apropriados permite extrair as diferentes fases 

mineralógicas das amostras (“fases-suporte”, “metal-bearing phases”; ou “fracções”) de solos e 

sedimentos (CHESTER & HUGES, 1967; ROSE & SUHR 1971; CHAO & THEOBALD 1976; GATEHOUSE et 

al., 1977; HOFFMAN & FLETCHER 1979; FONSECA & MARTIN, 1986; BOLLE et al., 1988; FONSECA et al., 

1992; SILVA, 1995; FONSECA & SILVA, 1998; FONSECA et al., 1999). Desta forma, é possível extrair 

os elementos vestigiais associados às diferentes fases-suporte presentes nas amostras 
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(“extracção sequencial”) ou, em alternativa, extrair isoladamente os elementos vestigiais 

associados a uma só fase-suporte (“extracção parcial”). 

Portanto, a capacidade de simular as diferentes condições ambientais (ácido, alcalino, 

oxidante ou redutor), em contacto com a fase sólida dos solos e sedimentos, faz dos métodos de 

extracção selectiva uma ferramenta muito útil na caracterização do comportamento químico 

(mobilidade, solubilidade, biodisponibilidade e toxicidade) dos elementos vestigiais no ambiente. 

Este método apresenta, assim, vantagens claras sobre as análises baseadas na digestão 

total das amostras, uma vez que a identificação das fases-suporte dos metais, além de ajudar à 

compreensão dos processos geoquímicos, contribui para o conhecimento da toxicidade e 

possibilidade de bioacumulação dos distintos elementos pelos organismos, nomeadamente pelas 

plantas. Por outro lado, permite a discriminação entre as diferentes fontes que estão na origem 

dos teores nas amostras (geogénicas e/ou antropogénicas) e permite estimar o potencial de 

remobilização dos metais perante a alteração das condições ambientais (FLOR MASEDO, 1995; 

FONSECA et al., 1999). 

Porém, as técnicas de extracção química selectiva sequencial apresentam vários problemas 

operacionais, uma vez que compreendem várias etapas de extracção química, nas quais são 

utilizados reagentes de distintas agressividades. Por isso, estes procedimentos estão muito 

influenciados por factores experimentais, como a escolha dos reagentes, o tempo de extracção e 

a relação peso de amostra/volume de solução; assim como por problemas analíticos, como a 

incompleta selectividade e especificidade dos reagentes ou a possibilidade de readsorção dos 

metais entretanto em solução (MILLER et al., 1983; HICKEY et al., 1984; BELZILLE et al., 1989; 

BECKETT, 1989; HIRNER, 1992; QUIANG et al., 1994; FONSECA et al., 1999; KUBOVÁ, 2000). 

Contudo, os procedimentos de extracção química sequencial têm sido amplamente 

utilizados, com considerável êxito, para obter informação sobre o comportamento geoquímico e a 

biodisponibilidade dos elementos em solos e sedimentos, tendo sido desenvolvidos e aplicados, 

nas últimas três décadas, em diversos laboratórios, distintos procedimentos de extracções 

sequenciais. 

Para a determinação dos teores retidos nas diferentes fases-suporte das amostras de solos 

e de materiais das escombreiras seleccionaram-se, em cada perfil, de cada área mineira, algumas 

amostras que foram submetidas a um processo de extracção química selectiva desenvolvida por 

DOLD (1999) e DOLD e FONTBOTÉ (2001), utilizando os seguintes reagentes em sequência (capítulo 

3): I – água (H2O); II – acetato de amónio (NH4 OAc 1M, pH 4,5); III – oxalato de amónio [(NH4)2 

C2O4 0,2 M, pH 3,0] na obscuridade; IV – oxalato de amónio sob radiação U.V.; V – peróxido de 

hidrogénio (H2O2 35%) com retoma com acetato de amónio 1M a pH 4,5; VI – mistura de clorato 

potássico e ácido clorídrico (ClO3K + HCl) seguida de ácido nítrico (HNO3 4M); VII – mistura de 

três ácidos fortes (HF + HNO3 + HClO4). 
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Os teores dos elementos extraídos pelos vários reagentes da sequência foram 

determinados por ICP-MS. Foram também determinados, nas mesmas amostras, parâmetros 

como o pH, a condutividade eléctrica e o teor em matéria orgânica, segundo os métodos descritos 

no capítulo 3. O Índice de Fiabilidade da extracção química sequencial foi estimado comparando o 

somatório das concentrações obtidas nas diferentes fases de extracção e o teor de um dado 

elemento obtido por decomposição total (SILVA, 1995; CUONG & OBBARD, 2006). Os valores obtidos 

variam entre 70% e 110%, sendo da mesma ordem de grandeza dos obtidos por outros autores. 

As sete fracções, ou fases-suporte, obtidas podem ser operacionalmente definidas como 

(DOLD & FONTBOTÉ, 2001): I – solúvel em água; II – trocável; III – ligada a oxi-hidróxidos de Fe (ou 

facilmente redutível); IV – ligada a óxidos de Fe (ou moderadamente redutível); V – ligada a 

matéria orgânica e a sulfuretos secundários de Cu; VI – ligada a sulfuretos primários; VII – 

residual. 

A primeira fracção, solúvel em água, foi desenhada para separar os sais solúveis, e os 

metais a eles associados, existentes nas amostras (DOLD, 1999; RIBET et al., 1995; FANFANI et al., 

1997; DOLD & FONTBOTÉ, 2001). 

A fracção de troca representa os iões metálicos (catiões de troca) adsorvidos à superfície 

das partículas (minerais argilosos e matéria orgânica) e que constituem uma pequena fracção do 

teor total nas amostras. A libertação dos metais, retidos nos locais de troca, é promovida por troca 

iónica com catiões como, por exemplo, o NH4
+. Vários autores têm utilizado o acetato de amónio 

(NH4 OAc 1M, pH 4,5) devido ao poder complexante do acetato, prevenindo a readsorção ou 

precipitação dos iões metálicos que se libertam durante a extracção (GATEHOUSE et al., 1977; 

SONDAG, 1981; FONSECA, 1982; FONSECA & MARTIN, 1986; URE, 1996; DOLD, 1999; DOLD & 

FONTBOTÉ, 2001). 

As fracções redutíveis permitem a colocação em solução dos metais associados aos 

constituintes susceptíveis de serem reduzidos e presentes no solo que, em condições naturais, 

correspondem aos óxidos e hidróxidos de Fe e Mn. Neste caso, é utilizado para a extracção dos 

elementos associados aos óxidos e hidróxidos de Fe o oxalato de amónio [(NH4)2 C2O4 0,2 M, pH 

3,0]. Este reagente deve ser suficientemente forte para solubilizar as fases sólidas e colocar em 

solução os metais associados nos óxidos e hidróxidos de Fe (adsorvidos ou coprecipitados), mas 

não suficientemente forte para libertar os metais presentes nos alumino-silicatos. A acção redutora 

deste reagente é catalizada pela luz, variando de um ataque relativamente fraco no escuro, até 

uma dissolução muito forte sob radiação U.V.. Quando a reacção ocorre no escuro são dissolvidas 

as formas amorfas de Fe (fracção facilmente redutível) (SCHWERTMANN, 1964 citado por DOLD & 

FONTBOTÉ, 2001; STONE, 1987; DOLD, 1999; DOLD e FONTBOTÉ, 2001). Sob radiação U.V. são 

extraídas as formas amorfas e cristalinas do Fe (fracção moderadamente redutível) (DOLD, 1999; 

DOLD & FONTBOTÉ, 2001). 
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As fracções da matéria orgânica e dos sulfuretos correspondem à libertação dos metais 

associados aos compostos oxidáveis presentes no solo. Neste estudo, para a extracção da 

matéria orgânica foi utilizado o peróxido de hidrogénio (H2O2 35%), retomado com acetato de 

amónio. O peróxido de hidrogénio é o reagente que mais facilmente dissolve a parte da fracção 

humificada que retém os elementos vestigiais. O resíduo é tratado com acetato de amónio 1M de 

modo a evitar que os metais libertados sejam readsorvidos pelas argilas (SONDAG, 1981; DOLD & 

FONTBOTÉ, 2001). A aplicação deste reagente, segundo o procedimento descrito por DOLD (1999) 

e DOLD e FONTBOTÉ (2001), deverá solubilizar também os sulfuretos secundários de Cu 

eventualmente presentes. 

Existem numerosas técnicas utilizadas na extracção dos sulfuretos e metais a eles 

associados. Neste caso utilizou-se uma combinação de clorato potássico (ClO3K) e ácido 

clorídrico (HCl), seguida de ácido nítrico (HNO3 4M), para solubilizar os sulfuretos primários 

presentes nas amostras (CHAO & SANZOLONE, 1977; HALL et al., 1996b; DOLD, 1999; DOLD & 

FONTBOTÉ, 2001). 

Por fim, a fracção residual corresponde à fracção dos elementos analisados contidos nos 

minerais do solo mais resistentes aos reagentes químicos anteriores (essencialmente silicatos). 

Esta extracção é feita com a digestão da amostra por vários ácidos fortes. Neste caso utilizou-se o 

ataque triácido formado pela combinação de ácido fluorídrico (HF), ácido nítrico (HNO3) e ácido 

perclórico (HClO4) (TESSIER et al., 1979; HALL et al., 1996b; DOLD et al., 1996 citado por DOLD & 

FONTBOTÉ, 2001). 

Portanto, nesta sequência, as duas primeiras extracções separam os elementos mais 

móveis e mais biodisponíveis (sais solúveis e elementos de troca), enquanto que a terceira e 

quarta extracções separam os diferentes minerais secundários (essencialmente, óxidos e 

hidróxidos de Fe amorfos e cristalinos). Já as últimas três extracções tentam descriminar os 

compostos orgânicos dos sulfuretos e dos silicatos. 

 

 

7.2- FASES-SUPORTE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS EM AMOSTRAS DE 
SOLOS DE ERVEDOSA 
 

Para a determinação das fases-suporte do Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, 

W, Ag, As e U nos solos da área da mina de Ervedosa foram escolhidas sete amostras, 

pertencendo duas ao perfil 1 (amostras 7 e 14), três ao perfil 2 (amostras 5, 7 e 9) e duas ao perfil 

3 (amostras 4 e 8), cujos teores totais se encontram no anexo 6.1. 

Os valores relativos às propriedades edáficas determinadas nas amostras estudadas (pH, 

condutividade eléctrica e matéria orgânica) encontram-se nos gráficos da figura 7.1. Os resultados 

analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os elementos 

químicos estudados, encontram-se expostos no anexo 7.1 e nos gráficos das figuras 7.2, 7.3 e 

7.4. 
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Figura 7.1- Valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica das amostras de solo sujeitas a 
extracção química sequencial da área de Ervedosa (P= nº do perfil; a= nº da amostra). 

 

 

 
Figura 7.2- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 1 de 
Ervedosa. 
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Figura 7.3- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 2 de 
Ervedosa. 
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Figura 7.4- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 3 de 
Ervedosa. 

 

O Fe reparte-se por todas as fases mineralógicas, com maior predominância nas fracções 

moderadamente redutível (30,21-49,67%), residual (21,59-52,53%), sulfuretos primários (6,36-

26,93%) e facilmente redutível (3,50-17,12%). Assim, uma parte significativa do Fe encontra-se 

ligada às fases mineralógicas mais resistentes, como os óxidos cristalinos de Fe e fases residuais 

silicatadas, a que se devem juntar as percentagens associadas aos sulfuretos primários 

(arsenopirite, pirite, calcopirite, pirrotite, blenda e estanite) e aos oxi-hidróxidos de Fe e Mn. 

Porém, nem toda a percentagem de Fe, na fracção VI, é necessariamente resultante da 

dissolução dos sulfuretos primários. CHAO e SANZOLONE (1977) referem que os reagentes usados 

nesta etapa (ClO3K + HCl + HNO3) podem também atacar os bordos dos silicatos, libertando Fe 

adicional. 

O comportamento geoquímico do Mn revela algumas semelhanças com o do Fe, embora 

exista um incremento significativo daquele na fracção trocável (12,88-24,02%) da generalidade 

das amostras. 
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A observação dos resultados mostra que o Cu se reparte por vários reagentes da 

sequência, mas com menor significado na água e no peróxido de hidrogénio. Surge 

preferencialmente associado à fracção residual (7,99-51,93%) e às fracções trocável (1,57-

26,91%) e redutíveis (4,62-22,32% na fracção III e 14,79-48,17% na fracção IV), o que reflecte a 

afinidade para ser adsorvido e a facilidade em coprecipitar com os oxi-hidróxidos de Fe. Estas 

fracções são mais expressivas nas amostras de escombreiras (perfil 2) e solos contaminados 

(perfil 3). Há também incrementos importantes de Cu na fracção dos sulfuretos primários (5,40-

30,31%), como resultado da dissolução de sulfuretos como calcopirite e estanite. 

As concentrações mais elevadas de Zn estão associadas à fracção residual (55,12-

83,73%). Ocorrem também incrementos importantes na fracção dos sulfuretos primários (3,75-

23,09%) e na fracção moderadamente redutível (4,72-25,96%), que reflectem a dissolução dos 

sulfuretos (blenda) e a adsorção e coprecipitação com os óxidos de Fe. Também na fracção 

trocável há incrementos importantes de Zn nas amostras das escombreiras (1,18-9,68%). É 

conhecida a tendência do Zn para, em meio ácido, ser adsorvido pelos minerais argilosos e 

matéria orgânica, por processos de troca catiónica, enquanto que a coprecipitação com os oxi-

hidróxidos de Fe e Mn é um processo de menor importância (SPOSITO, 1989; MCBRIDE, 1994; 

ADRIANO, 2001). Porém, FONSECA et al (1999) salientam que o acetato de amónio (NH4 OAc) se 

comporta como um reagente extremamente agressivo na presença de amostras contaminadas 

com minerais de Pb e Zn, pelo que a fracção trocável pode contemplar Zn resultante da 

dissolução parcial da blenda. Outros catiões bivalentes (Mn, Pb, Cd, Ni, Co) têm um 

comportamento idêntico. A fracção trocável, juntamente com as fracções redutíveis, reflecte a 

importância do pH na adsorção a minerais argilosos e a fases secundárias de Fe, Al e Mn, assim 

como a difusão nos sistemas cristalinos e a coprecipitação com estes minerais secundários. 

O Pb surge associado, por ordem decrescente, às fracções residual (25,56-70,01%), 

sulfuretos primários (18,24-30,51%), moderadamente redutível (6,11-30,24%), fracamente 

redutível (1,84-8,63%) e trocável (1,10-7,57%). Os incrementos de Pb na fracção dos sulfuretos 

primários poderão explicar-se, essencialmente, pela presença de matildite. Os incrementos nas 

fracções redutíveis evidenciam a sua conhecida tendência para ser adsorvido (principalmente por 

minerais de argila, matéria orgânica e óxidos de Fe, Mn e Al) e para coprecipitar com o Fe e o Mn. 

A percentagem de Pb associada à fracção trocável é superior na amostra 14 do perfil 1, pelo que 

a sua biodisponibilidade potencial é maior neste local. Tal como se admitiu para o Zn, também 

uma parte do Pb da fracção trocável pode resultar da extracção parcial da matildite por acção do 

NH4 OAc. 

Os conteúdos de Cd extraídos nas distintas etapas do fraccionamento mostram que 

aparece essencialmente nas fracções trocável (9,13-69,64%), facilmente redutível (3,10-13,83%) 

e moderadamente redutível (13,72-46,02%). Ocorre também na fracção dos sulfuretos primários 

(1,80-40,57%), como resultado da dissolução da blenda, e associado à matéria orgânica (2,46-

11,32%). O Cd caracteriza-se, assim, nas amostras estudadas, por uma biodisponibilidade 
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potencial elevada, principalmente nas amostras com os teores totais mais elevados 

(escombreiras), sendo também estas as amostras onde ocorre mais Cd solúvel. Segundo 

MCBRIDE (1994), o Cd2+ tende a apresentar uma alta mobilidade em solos ácidos e bem drenados, 

uma vez que é fracamente adsorvido à matéria orgânica, aos minerais argilosos e aos óxidos 

quando o pH do meio é inferior a 6. Contudo, uma parte do Cd da fracção trocável pode resultar 

da extracção parcial da blenda, por acção do NH4 OAc. 

O Ni surge grandemente representado na fracção residual (27,00-70,78%), provavelmente 

por se encontrar nas redes silicatadas. A importância desta fracção pode dever-se, segundo 

SPOSITO (1989), à presença de Ni por substituição isomórfica de Fe e Al em minerais do grupo da 

espinela ou como inclusões nas redes silicatadas da esmectite e ilite. Os incrementos na fracção 

dos sulfuretos primários (3,55-24,23%) podem dever-se ao ataque sobre os bordos dos silicatos 

(pelos motivos referidos atrás). As restantes fracções (trocável e redutíveis) são o reflexo da 

adsorção a minerais argilosos e a oxi-hidróxidos de Fe e Mn e à coprecipitação com estas fases 

secundárias. 

O Co apresenta os incrementos mais significativos nas fracções: trocável (9,23-37,18%), 

facilmente redutível (7,94-51,57%) e moderadamente redutível (14,70-21,41%), por razões 

idênticas às expostas para o Ni. Também se verificam conteúdos importantes na fracção dos 

sulfuretos primários e na residual. 

O Cr surge essencialmente representado na fracção residual (36,13-90,24%), por motivos 

idênticos aos expostos para o Ni, o que provoca conteúdos baixos nas fracções biodisponíveis. 

Verifica-se ainda, como tendência secundária, os incrementos de Cr nas fracções redutíveis, por 

associação com os oxi-hidróxidos de Fe e Mn, e na fracção dos sulfuretos. Merecem também 

destaque a fracção de troca, na amostra 7 do perfil 2, onde o Cr extraído chega aos 23,77 %, e a 

fracção da matéria orgânica, na amostra 7 do perfil 1, com 29,29 % do Cr extraído. 

Em contraste com os catiões bivalentes, que são móveis sob condições ácidas, os oxi-

aniões como o Mo (V, VI) e o As (V) revelam uma crescente adsorção com os oxi-hidróxidos de 

Fe com a diminuição do pH (DZOMBAK & MOREL, 1990). Este comportamento é bem visível nas 

amostras estudadas, uma vez que é nas fracções redutíveis que se verificam os incrementos mais 

significativos de Mo e As. Os conteúdos de Mo na fracção facilmente redutível podem representar 

entre 5,78 e 100 % do total extraído e na fracção moderadamente redutível os conteúdos 

extraídos podem variar entre 0,0 e 80,14 %. Seguem-se, por ordem decrescente de importância, 

as fracções dos sulfuretos primários (0,0-43,76%), da matéria orgânica (0,0-7,09%) e residual 

(0,0-19,87%). Quanto ao As, as fracções facilmente e moderadamente redutíveis podem 

representar entre 12,07 e 43,94 % e entre 39,12 e 62,31 % do total de As extraído, 

respectivamente. Verificam-se também conteúdos significativos de As na fracção dos sulfuretos 

primários, devido essencialmente à dissolução da arsenopirite. 
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O Bi ocorre associado maioritariamente à fracção residual (33,52-100%), a que se seguem 

a fracção facilmente redutível (0,0-42,88%) e a fracção moderadamente redutível (0,0-22,17%), 

como reflexo da adsorção a minerais argilosos e a fases secundárias de Fe e Mn e da 

coprecipitação com estes minerais secundários, e a fracção dos sulfuretos primários (0,0-16,65%), 

devido à dissolução da matildite, da bismutinite e do bismuto nativo (incluso na arsenopirite). De 

notar que, na amostra 14 do perfil 1, todo o Bi foi extraído em apenas duas fracções: a fracção de 

troca, com 89,94 %, e a fracção da matéria orgânica, com os restantes 10,06 %. A esta amostra 

correspondem os valores de pH mais baixo e os de condutividade eléctrica e matéria orgânica 

mais altos. 

O Sn aparece maioritariamente representado na fracção residual (87,64-99,05%) e, em 

muito menor grau, nas fracções redutíveis, devido à sua presença dominante em minerais 

resistentes (cassiterite). Este aspecto determina que este elemento apresente conteúdos baixos 

nas fracções mais biodisponíveis. 

O W reparte-se pelos vários reagentes da sequência, mas apresenta os incrementos mais 

importantes nas fracções residual (13,25-75,30%) e moderadamente redutível (11,92-59,68%), 

mas também nas fracções orgânica (2,45-45,40%), facilmente redutível (1,35-16,10%) e dos 

sulfuretos primários (0,76-11,93%). 

A maior parte da Ag ocorre associada à fracção residual (25,02-100%) e á fracção dos 

sulfuretos (0,0-43,95%), devido, neste caso, sobretudo à dissolução da matildite. Ocorrem ainda 

conteúdos importantes na fracção facilmente redutível (0,0-19,42%) e moderadamente redutível 

(0,0-16,50%), que podem indicar a coprecipitação com os óxidos e hidróxidos de Fe. A tendência 

para a complexação pela matéria orgânica está também patente nos conteúdos extraídos na 

fracção V, que podem chegar a 15,46 % do total de Ag extraída. 

O U é extraído nas várias etapas do fraccionamento, ocorrendo com maior significado na 

fracção residual (4,68-42,94%), na fracção de troca (5,96-36,51%), nas fracções redutíveis (11,80-

26,11% na fracção III e 9,69-36,46% na fracção IV) e na fracção dos sulfuretos (5,10-14,73%). 

 

 

7.3- FASES-SUPORTE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS EM AMOSTRAS DE 
SOLOS DE ADORIA 
 

Para a determinação das fases-suporte dos elementos em estudo nos solos da área da 

mina de Adoria foram escolhidas seis amostras, pertencendo quatro ao perfil 2 (amostras 1, 9, 17 

e 21) e duas ao perfil 3 (amostras 1 e 7), cujos teores totais se encontram no anexo 6.2. 
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Os valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica obtidos nas amostras 

seleccionadas encontram-se nos gráficos da figura 7.5. Os resultados analíticos obtidos nos vários 

passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os elementos químicos estudados, 

encontram-se expostos no anexo 7.2 e nos gráficos das figuras 7.6 e 7.7. 

 

 
Figura 7.5- Valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica das amostras de solo sujeitas a 
extracção química sequencial da área de Adoria (P= nº do perfil; a= nº da amostra). 

 

O Fe é extraído nas várias etapas do fraccionamento, com maior significado nas fracções 

redutíveis (11,98-37,50% na fracção III e 23,03-51,18% na fracção IV), residual (21,22-35,85%) e 

dos sulfuretos primários (4,39-10,34%), revelando a ligação a fases mineralógicas resistentes - 

óxidos cristalinos de Fe, fases residuais silicatadas (a que se deve associar volframite) e 

sulfuretos primários (pirite, pirrotite, calcopirite, estanite e blenda). Porém, tal como referido para 

as amostras de Ervedosa, nem toda a percentagem de Fe, na fracção VI, é necessariamente da 

dissolução dos sulfuretos primários, uma vez que os reagentes usados nesta etapa podem atacar 

os bordos dos silicatos, libertando Fe adicional (CHAO & SANZOLONE, 1977). São ainda importantes 

as quantidades de Fe associadas à fracção de troca, nomeadamente na amostra 21 do perfil 2 

(escombreiras) e nas amostras dos solos a jusante (perfil 3). Atendendo a que a amostra 21, do 

perfil 2, apresenta o valor mais elevado de condutividade eléctrica (92,4 µS/cm), é de admitir que 

estes valores, na fracção de troca, estejam relacionados com a presença de sais solúveis de Fe. 

No perfil 3, a amostra 1 também merece destaque devido à elevada quantidade de matéria 

orgânica que apresenta (28,64 %), que se traduz em 6,54 % de Fe extraído associado à fracção 

da matéria orgânica. 
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Figura 7.6- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 2 de 
Adoria. 
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Figura 7.7- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 3 de 
Adoria. 

 

O Mn reparte-se por todas as fases mineralógicas, com maior predominância nas fracções 

residual (47,46-80,63%), redutíveis (1,81-23,89% na fracção III e 5,97-23,42% na fracção IV) e 

dos sulfuretos primários (5,29-10,42%). Assim, uma parte significativa do Mn encontra-se ligada 

às fases mineralógicas mais resistentes, como as fases residuais silicatadas (juntamente com 

volframite), os óxidos cristalinos de Fe e os sulfuretos primários (principalmente blenda, a que se 

deve juntar também volframite). Ainda relativamente ao Mn, note-se que as duas amostras mais 

ricas em matéria orgânica (amostra 1 do perfil 2 e amostra 1 do perfil 3) são as que manifestam os 

conteúdos extraídos mais elevados nas fracções trocável e ligada à matéria orgânica, reflectindo a 

importância da matéria orgânica quer para adsorver quer para se complexar com o Mn. 

O Cu apresenta os incrementos mais importantes nas fracções redutíveis (5,35-42,63% na 

fracção III e 14,29-84,78% na fracção IV) e trocável (0,0-12,69%), o que reflecte a afinidade para 

ser adsorvido e a facilidade em co-precipitar com os oxi-hidróxidos de Fe. A fracção 

moderadamente redutível é mais expressiva nas amostras de escombreiras (9, 17 e 21 do perfil 2) 

e solos contaminados (7 do perfil 3). Além da fracção residual (1,91-40,53%), há também 
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incrementos moderados de Cu na fracção dos sulfuretos primários (2,49-23,16%), como resultado 

da dissolução da calcopirite e da estanite. 

O Zn distribui-se pelas distintas fases extraídas, mas aparece maioritariamente 

representado nas fracções: residual (31,48-58,62%), moderadamente redutível (10,29-41,03%), 

devido à adsorção e coprecipitação com os óxidos de Fe e dos sulfuretos primários (9,05-

18,29%), atribuída à dissolução da blenda e da estanite. Os restantes conteúdos de Zn 

distribuem-se pelas seguintes fracções: trocável (2,81-10,85%), que reflecte a tendência deste 

elemento para, em meio ácido, ser adsorvido pelos minerais argilosos e matéria orgânica, por 

processos de troca catiónica; facilmente redutível (1,99-10,26%), que traduz a coprecipitação com 

oxi-hidróxidos de Fe; solúvel em água (0,76-6,30%), provavelmente devido à presença de sais 

solúveis de Zn (sulfatos?); e ligada a matéria orgânica (0,75-4,49%), devido à formação de 

complexos orgânicos. Tal como foi referido para as amostras de Ervedosa, é necessário ter em 

conta que o NH4OAc se comporta como um reagente extremamente agressivo na presença de 

amostras contaminadas com Pb e Zn (FONSECA et al., 1999), pelo que a fracção trocável pode 

contemplar Zn resultante da dissolução parcial da blenda. 

Os teores mais elevados de Pb foram libertados na fracção V (1,31-61,10%), o que sugere 

a sua complexação com a matéria orgânica. Porém, os conteúdos mais elevados foram obtidos 

nas amostras das escombreiras (9, 17 e 21 do perfil 2), que apresentam teores de matéria 

orgânica muito baixos, pelo que, uma parte do Pb desta fracção pode resultar da extracção parcial 

da galena por acção do H2O2, como aliás o demonstram os resultados obtidos por FONSECA 

(1981). Depois, o Pb surge associado, por ordem decrescente, às fracções: dos sulfuretos 

primários (12,40-21,33%), devido principalmente à dissolução da galena, mas também da blenda; 

redutíveis (0,22-23,64% na fracção III e 7,71-53,01% na fracção IV), que evidencia a sua 

conhecida tendência para ser adsorvido e coprecipitar com o Fe e o Mn; e trocável (0,84-16,21%). 

Tal como se admitiu para o Zn, também uma parte do Pb da fracção trocável pode resultar da 

extracção parcial da galena por acção do NH4 OAc. 

Os conteúdos de Cd extraídos mostram que aparece essencialmente nas fracções trocável 

(23,68-53,57%) e redutíveis (0,0-22,29% na fracção III e 7,12-38,99% na fracção IV). Uma parte 

do Cd da fracção trocável pode resultar da extracção parcial da blenda, por acção do NH4OAc. 

Ocorre também na fracção dos sulfuretos primários (1,66-43,88%), como resultado da dissolução 

da blenda e associado à matéria orgânica (2,51-22,84%). Os incrementos na fracção solúvel são 

também significativos (2,88-23,21%). Portanto, tal como o observado nas amostras de Ervedosa, 

também nas amostras de Adoria se verifica que o Cd se caracteriza por uma biodisponibilidade 

elevada. 

O Ni distribui-se pelos vários reagentes da sequência, mas surge sobretudo nas fracções: 

residual (13,80-51,37%), dos sulfuretos primários (8,24-51,38%) e redutíveis (0,0-67,03% na 
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fracção III e 5,99-18,71% na fracção IV). Há também libertações moderadas na fracção da matéria 

orgânica (0,0-16,24%), na fracção de troca (0,0-5,77%) e na fracção solúvel (0,88-4,51%). 

O Co ocorre associado maioritariamente às fracções: residual (16,58-58,31%) e redutíveis 

(3,52-72,63% na fracção III e 3,16-29,50% na fracção IV). Também se verificam conteúdos 

moderados nas fracções dos sulfuretos primários (3,82-26,21%) e na de troca (2,30-9,09%). As 

amostras mais ricas em matéria orgânica são as que apresentam conteúdos extraídos mais altos 

na fracção V. 

O Cr surge essencialmente representado na fracção residual (19,64-47,28%). Verificam-se 

ainda os incrementos significativos de Cr nas fracções: dos sulfuretos primários (5,42-42,19%), da 

matéria orgânica (6,60-27,10%), de troca (6,73-46,51%) e moderadamente redutível (0,0-14,55%). 

Portanto, tal como o deduzido no capítulo 6, verifica-se que para estes valores de pH a 

mobilidade do Cr prevalece sobre a tendência para a sua coprecipitação com os óxidos e 

hidróxidos de Fe. Verifica-se também a grande afinidade do Cr para ser complexado com a 

matéria orgânica. 

Os conteúdos de As na fracção facilmente redutível podem representar entre 5,77 e 50,97 

% do total extraído e na fracção moderadamente redutível os conteúdos extraídos podem variar 

entre 32,91 e 75,92 %. Verificam-se também conteúdos significativos de As na fracção dos 

sulfuretos primários (0,96-17,72%) e na fracção de troca (2,45-13,21%). Quanto ao Mo, as 

fracções facilmente e moderadamente redutíveis podem representar entre 10,10 e 46,01 % e 

entre 0,0 e 84,78 % do total de Mo extraído, respectivamente. Verificam-se também conteúdos 

muito significativos de Mo na fracção V, nas amostras mais ricas em matéria orgânica. 

O Bi apresenta os incrementos mais significativos nas fracções redutíveis (0,08-53,28% na 

fracção III e 2,82-64,33% na fracção IV) e de troca (6,42-37,16%), como reflexo da adsorção a 

minerais argilosos e a fases secundárias de Fe e Mn e da coprecipitação com estes minerais 

secundários. Seguem-se as fracções da matéria orgânica (1,42-7,58%) e dos sulfuretos primários 

(0,0-8,19%). 

As concentrações mais elevadas de Sn estão associadas à fracção residual (60,85-

89,02%). Seguem-se, em muito menor grau, as fracções redutíveis (0,59-15,47% na fracção III e 

5,31-17,81% na fracção IV) e, depois, a fracção dos sulfuretos (0,18-5,72%). Esta distribuição 

determina a reduzida biodisponibilidade deste elemento. 

O W surge preferencialmente associado às fracções residual (19,65-59,75%) e 

moderadamente redutível (13,81-45,16%), mas também nas fracções dos sulfuretos primários 

(7,02-27,54%), da matéria orgânica (2,01-30,35%) e facilmente redutível (0,04-5,96%). 
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A Ag é extraída nas várias etapas do fraccionamento, ocorrendo com maior significado na 

fracção dos sulfuretos (24,06-70,79%), devido nomeadamente à dissolução da galena, seguindo-

se as fracções residual (3,39-53,09%), moderadamente redutível (7,42-35,94%) e facilmente 

redutível (0,0-31,17%). As fracções de troca e da matéria orgânica também têm significado em 

algumas das amostras. 

O U reparte-se por todas as fases mineralógicas, mas ocorre com maior predominância 

associado às fracções redutíveis (1,77-37,64% na fracção III e 14,77-30,90% na fracção IV) e de 

troca (14,35-41,64%). Ocorrem ainda conteúdos importantes na fracção residual (3,72-17,61%), 

dos sulfuretos (2,49-18,55%) e da matéria orgânica (0,73-6,71%). 

 

 

7.4- FASES-SUPORTE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS EM AMOSTRAS DE 
SOLOS DE TAROUCA 
 

Para a determinação das fases-suporte dos elementos em estudo nos solos da área da 

mina de Tarouca foram escolhidas cinco amostras, pertencendo três ao perfil 2 (amostras 7, 11 e 

17) e duas ao perfil 3 (amostras 1 e 7), cujos teores totais se encontram no anexo 6.3. 

Os valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica obtidos nas amostras 

seleccionadas encontram-se nos gráficos da figura 7.8. Os resultados analíticos obtidos nos vários 

passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os elementos químicos estudados, 

encontram-se expostos no anexo 7.3 e nos gráficos das figuras 7.9 e 7.10. 

 

 
Figura 7.8- Valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica das amostras de solo sujeitas a 
extracção química sequencial da área de Tarouca (P= nº do perfil; a= nº da amostra). 
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Figura 7.9- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 2 de 
Tarouca. 
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Figura 7.10- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 3 
de Tarouca. 

 

O Fe distribui-se pelas distintas fases extraídas, mas aparece maioritariamente 
representado nas fracções residual (22,33-52,54%) redutíveis (8,40-11,92% na fracção III e 18,69-
32,28% na fracção IV), e dos sulfuretos primários (14,52-36,31%), verificando-se, à semelhança 
das áreas de estudo anteriores, a ligação a fases mineralógicas mais resistentes, como os óxidos 
cristalinos de Fe, fases residuais silicatadas e sulfuretos primários (arsenopirite, pirite, blenda, 
pirrotite e calcopirite). As reservas formuladas para as amostras de Ervedosa e de Adoria, quanto 
aos conteúdos extraídos na fracção VI, são também validas neste caso. 

O Mn também se distribui pelos vários reagentes da sequência, mas surge sobretudo na 
fracção residual (43,23-86,55%). Seguem-se as fracções: dos sulfuretos primários (3,99-20,46%), 
facilmente redutível (4,22-14,58%) e moderadamente redutível (1,75-10,30%). Assim, uma parte 
significativa do Mn encontra-se ligada às fases mineralógicas mais resistentes, como as fases 
residuais silicatadas, os sulfuretos primários e os óxidos cristalinos de Fe. A fracção de troca 
caracteriza-se por percentagens de extracção de Mn entre 1,61 e 9,11. A amostra 7 do perfil 3 
diferencia-se claramente das restantes amostras, no que diz respeito à distribuição do Mn pelas 
distintas fases extraídas. Nesta amostra, a fracção residual apresenta um peso muito menor 
(inferior a 45%) do que nas restantes amostras, pelo que o Mn se distribui pelas restantes 
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fracções com maior significado, incluindo na fracção solúvel em água. Assim, esta amostra, que é 
a mais rica em matéria orgânica (12,56%), é aquela que apresenta os conteúdos extraídos mais 
elevados em todas as fracções, com excepção da residual. 

Os teores mais elevados de Cu foram libertados nas fracções: dos sulfuretos (19,68-
30,24%), redutíveis (13,29-27,50% na fracção III e 18,30-26,67% na fracção IV) e residual (12,91-
26,97%), o que reflecte, por um lado, a presença de calcopirite e, por outro, a afinidade do Cu 
para coprecipitar com os oxi-hidróxidos de Fe, além da sua ocorrência em fases residuais 
silicatadas. Verificam-se também conteúdos significativos de Cu na fracção V, ligada à matéria 
orgânica, nas amostras 11 e 17 do perfil 2 (escombreiras), com 10,50 % e 11,04 % de Cu 
extraído, respectivamente. Porém, estas amostras apresentam os teores de matéria orgânica 
muito reduzidos, pelo que, uma parte do Cu desta fracção pode resultar da extracção parcial da 
calcopirite por acção do H2O2 e/ou traduzir a dissolução de eventuais sulfuretos secundários de 
Cu, que também são operacionalmente extraídos nesta fracção. A importância da adsorção pelos 
minerais do solo, no comportamento geoquímico do Cu, também está patente nos conteúdos 
extraídos na fracção trocável em algumas amostras (0,79-9,54%). 

O Zn é extraído nas várias etapas do fraccionamento, mas com maior significado, além da 
fracção residual (31,32-46,99%), nas fracções dos sulfuretos primários (14,64-44,25%), 
moderadamente redutível (10,17-23,42%) e facilmente redutível (2,29-12,63%), como reflexo da 
dissolução da blenda e da coprecipitação com os óxidos e hidróxidos de Fe. Há também 
libertações moderadas de Zn na fracção de troca (2,22-8,71%), que reflectem a tendência deste 
elemento para ser adsorvido por processos de troca catiónica pelos minerais argilosos e matéria 
orgânica. Porém, uma vez mais, as reservas levantadas para as amostras de Ervedosa e Adoria 
devem ser tidas em conta também para as amostras de Tarouca. Os conteúdos de Zn associados 
à fracção da matéria orgânica (0,61-2,02%) podem traduzir a dissolução de complexos orgânicos, 
mas também a dissolução parcial da blenda pelo H2O2. 

O Pb apresenta os incrementos mais importantes nas fracções residual (23,23-65,50%) e 
dos sulfuretos (19,00-44,13%). Seguem-se as fracções: redutíveis (4,23-17,43% na fracção III e 
5,18-18,72% na fracção IV), trocável (1,90-12,16%) e da matéria orgânica (2,05-5,90%). Esta 
distribuição evidencia a tendência do Pb para ser adsorvido e coprecipitar com os óxidos e 
hidróxidos Fe e complexar com a matéria orgânica. Porém, tal como se admitiu para o Zn, também 
uma parte do Pb da fracção trocável e da fracção da matéria orgânica pode resultar da extracção 
parcial dos sulfuretos por acção do NH4 OAc e do H2O2, respectivamente. 

O Cd ocorre associado maioritariamente às fracções: trocável (13,99-51,37%), sugerindo a 
importância das trocas catiónicas na manutenção deste metal nos solos; e dos sulfuretos (0,0-
40,23%) como resultado da dissolução da blenda. Uma parte do Cd da fracção trocável pode 
resultar da extracção parcial da blenda, por acção do NH4OAc. Ocorre também nas fracções 
redutíveis (3,31-14,19% na fracção III e 0,0-7,05% na fracção IV) e associado à matéria orgânica 
(2,02-77,48%). Nesta última fracção, os conteúdos extraídos são particularmente elevados 
(77,48%) na amostra 7 do perfil 3, que se caracteriza por um teor de matéria orgânica muito alto. 
Na amostra 17 do perfil 2, 43,12 % do Cd está na fracção residual. 
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O Ni reparte-se por todas as fases mineralógicas, com maior predominância nas fracções: 
residual (33,33-46,55%), dos sulfuretos primários (14,18-31,36%) e redutíveis (5,54-10,99% na 
fracção III e 15,06-26,53% na fracção IV), à semelhança do que ocorre nas áreas mineiras 
anteriormente descritas. 

Os conteúdos de Co extraídos mostram que aparece essencialmente nas fracções: 
redutíveis (14,15-40,63% na fracção III e 13,31-21,68% na fracção IV), dos sulfuretos (7,91-
33,62%) e residual (13,26-26,13%). A sua distribuição parece, assim, ser fortemente condicionada 
pela formação de óxidos e hidróxidos de Fe (e também de Mn). Também se verificam conteúdos 
moderados de Co nas fracções de troca (7,30-15,24%) e da matéria orgânica (1,85-5,25%). 

O Cr surge preferencialmente associado à fracção residual (53,73-62,46%). Verificam-se 
também incrementos significativos de Cr na fracção dos sulfuretos primários (20,22-30,11%). 
Seguem-se as fracções: moderadamente redutível (6,96-8,74%), da matéria orgânica (3,68-
6,46%) e de troca (1,83-3,16%). A fracção facilmente redutível tem muito pouco significado e a 
fracção solúvel em água não tem representação. Portanto, ao contrário do observado em 
Ervedosa e Adoria, onde a fracção de troca é na generalidade significativa, verifica-se que, para 
os valores de pH dos solos de Tarouca, a tendência para a coprecipitação do Cr com os óxidos e 
hidróxidos de Fe prevalece sobre a sua mobilidade. 

Quanto ao As, verifica-se que os conteúdos extraídos na fracção facilmente redutível 
representam entre 19,69 e 48,09 % do total extraído e na fracção moderadamente redutível 
podem variar entre 31,29 e 59,93 %. Verificam-se também conteúdos significativos de As na 
fracção dos sulfuretos primários (9,32-18,59%), como reflexo da dissolução da arsenopirite. 
Seguem-se as fracções: da matéria orgânica (1,48-9,30%), que certamente também contempla, 
pelo menos em parte das amostras, conteúdos da dissolução parcial da arsenopirite, a fracção 
residual (1,76-5,27%) e a fracção de troca (1,92-4,60%), sendo a fracção solúvel em água pouco 
expressiva. 

Relativamente ao Mo, verifica-se que a fracção facilmente redutível representa 100 % do 
total de Mo extraído, em três das amostras analisadas (7 e 11 do perfil 2 e 1 do perfil 3). Na 
restante amostra do perfil 2 (amostra 17), os conteúdos de Mo repartem-se pelas fracções 
facilmente redutível (66,08%) e moderadamente redutível (33,92%). Por fim, verifica-se, na 
amostra mais rica em matéria orgânica (7 do perfil 3), que todo o Mo foi extraído na fracção V, 
ligada à matéria orgânica. 

As concentrações mais elevadas de Bi estão associadas às fracções: de troca (11,95-
62,45%), facilmente redutível (0,0-57,34%) e dos sulfuretos (0,0-49,24%), como reflexo da 
adsorção a minerais argilosos, matéria orgânica e a fases secundárias de Fe (e Mn), da 
coprecipitação com estes minerais secundários e da dissolução dos sulfuretos (nomeadamente da 
pirite). O Bi foi ainda extraído na fracção ligada à matéria orgânica (0,0-37,55%), em virtude da 
sua afinidade para se complexar com esta. 

O Sn surge essencialmente representado na fracção residual (83,84-91,32%), devido à 
ocorrência fundamental em formas mineralógicas resistentes (fases silicatadas e cassiterite). Os 
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restantes conteúdos ocorrem distribuídos pelas fracções redutíveis (0,73-1,76% na fracção III e 
2,88-7,97% na fracção IV) e dos sulfuretos (3,52-6,86%). 

O W apresenta os incrementos mais significativos na fracção moderadamente redutível 
(37,50-54,76%) e na fracção facilmente redutível (8,00-31,31%). Ocorrem ainda conteúdos 
moderados nas fracções: dos sulfuretos primários (9,49-17,95%), residual (3,01-19,15%) e da 
matéria orgânica (1,81-25,65%). Verifica-se assim uma diferença significativa no fraccionamento 
do W nas amostras de Tarouca, em comparação com as amostras de Ervedosa e de Adoria, na 
medida em que, naquelas, a fracção dominante é a moderadamente redutível, enquanto que 
nestas é a fracção residual a mais expressiva. A diferença deverá estar relacionada com a 
mineralogia tungstífera típica das respectivas paragéneses. A volframite é mais resistente à 
alteração física e química, enquanto que a scheelite se caracteriza por uma mais fácil 
fragmentação e dissolução, especialmente em meio ácido. 

A Ag manifesta um comportamento muito heterogéneo, entre as amostras estudadas, no 
que se refere à sua distribuição pelas distintas fracções. Nas amostras 11 do perfil 2 e 1 do perfil 
3, toda a Ag ocorre na fracção residual. Na amostra 17 do perfil 2, a maior parte da Ag ocorre na 
fracção residual (81,82%), mas uma parte é extraída na fracção dos sulfuretos (14,75%) e outra 
na fracção da matéria orgânica (3,44%). As amostras 7 do perfil 2 e 7 do perfil 3 apresentam os 
maiores conteúdos de Ag na fracção moderadamente redutível, com 61,14 % e 98,08 % 
respectivamente. A amostra 7 do perfil 2 apresenta ainda 31,20 % de Ag na fracção residual e 
7,66 % na fracção dos sulfuretos. Nas três primeiras fracções da sequência não foi extraída Ag 
em nenhuma das amostras. 

O U é extraído nas várias fases da sequência, mas ocorre com maior predominância na 
fracção residual (32,11-46,79%), seguindo-se as fracções redutíveis (13,10-15,73% na fracção III 
e 12,10-25,78% na fracção IV), de troca (8,57-14,04%) e dos sulfuretos (8,76-13,93%). A fracção 
ligada à matéria orgânica representa entre 2,05 e 3,87 % do U extraído. 

 
 

7.5- FASES-SUPORTE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS EM AMOSTRAS DE 
SOLOS DE REGOUFE 
 
Para a determinação das fases-suporte dos elementos em estudo nos solos da área da 

mina de Regoufe foram escolhidas oito amostras, pertencendo duas ao perfil 1 (amostras 2 e 11), 

três ao perfil 2 (amostras 5, 8 e 11) e três ao perfil 3 (amostras 2, 11 e 14), cujos teores totais se 

encontram no anexo 6.4. 

Os valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica obtidos nas amostras 

seleccionadas encontram-se nos gráficos da figura 7.11. Os resultados analíticos obtidos nos 

vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os elementos químicos estudados, 

encontram-se no anexo 7.4 e nos gráficos das figuras 7.12, 7.13 e 7.14. 
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Figura 7.11- Valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica das amostras de solo sujeitas a 
extracção química sequencial da área de Regoufe (P= nº do perfil; a= nº da amostra). 

 

 
Figura 7.12- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 1 
de Regoufe. 
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Figura 7.13- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 2 
de Regoufe. 
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Figura 7.14- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 3 
de Regoufe. 

 

À semelhança das áreas de estudo anteriores, o Fe é extraído nas várias etapas do 

fraccionamento, mas com maior significado, além da fracção residual (37,67-52,62%), nas 

fracções redutíveis (17,95-45,73% na fracção III e 10,27-25,68% na fracção IV). De resto, as 

fracções redutíveis são mais expressivas nas amostras de escombreiras (5, 8 e 11 do perfil 2 e 2 
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do perfil 3) e de solos contaminados (11 e 14 do perfil 3) do que nas amostras do perfil 1. Ocorrem 

também conteúdos moderados na fracção dos sulfuretos primários (1,47-10,35%), atribuídos 

principalmente à dissolução de arsenopirite, pirite e blenda. A fracção ligada à matéria orgânica 

também tem alguma importância, nas amostras do perfil 1, as mais ricas em matéria orgânica, 

onde os conteúdos extraídos representam mais de 6 % do Fe total. A fracção de troca tem 

significado apenas nas amostras de escombreira e de solos contaminados. 

Os teores mais elevados de Mn foram libertados na fracção residual (61,44-95,07%), como 

resultado da dissolução das fases mineralógicas mais resistentes, como silicatos e volframite. 

Seguem-se as fracções: dos sulfuretos primários (1,23-13,64%) e facilmente redutível (0,27-

12,32%). A fracção moderadamente redutível é pouco expressiva (0,88-5,88%), especialmente 

nas amostras do perfil 1. A fracção de troca caracteriza-se por percentagens de extracção de Mn 

entre 0,50 e 13,35, correspondendo os valores mais altos às amostras de escombreira e solos 

contaminados. Estas apresentam igualmente os valores mais altos na fracção solúvel em água. 

O Cu também se distribui pelos vários reagentes da sequência, mas surge sobretudo nas 

fracções: residual (8,23-48,27%), redutíveis (11,79-43,58% na fracção III e 8,08-26,48% na 

fracção IV) e dos sulfuretos (5,94-23,69%), o que reflecte, além da sua ocorrência em fases 

residuais silicatadas, a afinidade para coprecipitar com os oxi-hidróxidos de Fe e a sua presença 

nos sulfuretos. Verificam-se também conteúdos significativos de Cu na fracção trocável (2,05-

23,55%) nas amostras de escombreira de solos contaminados. As amostras mais ricas em 

matéria orgânica (perfil 1) apresentam ainda conteúdos importantes na fracção V (6,71-10,29%). A 

fracção solúvel também tem ligeira expressão em algumas amostras dos perfis 2 e 3. 

O Zn distribui-se pelas distintas fases extraídas, mas aparece maioritariamente 

representado na fracção residual (51,31-75,99%). Distribui-se também, embora de forma mais 

moderada, pelas fracções: trocável (4,11-16,84%), moderadamente redutível (5,19-15,71%), 

facilmente redutível (4,33-14,26%) e dos sulfuretos primários (3,51-9,76%), como reflexo, 

respectivamente, da tendência deste elemento para ser adsorvido por processos de troca 

catiónica pelos minerais e matéria orgânica do solo, da coprecipitação com os óxidos e hidróxidos 

de Fe e da dissolução da blenda. Porém, uma vez mais, as reservas levantadas quanto aos 

conteúdos na fracção trocável, para as amostras de Ervedosa, Adoria e Tarouca devem ser tidas 

em conta também para as amostras de Regoufe. Há ainda a realçar os conteúdos de Zn 

associados à fracção da matéria orgânica (1,27-8,61%), que podem traduzir a dissolução de 

complexos orgânicos, mas também a dissolução parcial da blenda pelo H2O2. Os conteúdos 

associados à fracção solúvel em água, nomeadamente em amostras de escombreira e de solos 

contaminados, que em alguns casos superam 10 %, podem estar relacionados com a presença de 

sais solúveis (sulfatos?) de Zn. 
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O Pb ocorre associado maioritariamente à fracção dos sulfuretos (12,01-55,43%), 

especialmente nas amostras de escombreira e de solos naturais contaminados. Seguem-se as 

fracções: redutíveis (5,37-31,12% na fracção III e 15,77-27,13% na fracção IV), residual (9,89-

20,92%), trocável (3,87-16,23%) e da matéria orgânica (1,56-10,76%). Portanto, e como já foi 

referido anteriormente, esta distribuição evidencia a tendência do Pb para coprecipitar com os 

óxidos e hidróxidos Fe, ser adsorvido pelos constituintes do solo e complexar com a matéria 

orgânica. Porém, tal como se admitiu para o Zn, também uma parte do Pb da fracção trocável e da 

fracção da matéria orgânica pode resultar da extracção parcial dos sulfuretos por acção do NH4 

OAc e do H2O2, respectivamente. 

À semelhança das áreas de estudo anteriores, o Cd apresenta os incrementos mais 

importantes na fracção trocável (20,43-39,64%), reflectindo a importância das trocas catiónicas na 

manutenção deste metal nos solos. Seguem-se os conteúdos das fracções: dos sulfuretos (0,0-

49,57%), como resultado da dissolução da blenda; redutíveis (6,04-22,85% na fracção III e 9,80-

23,22% na fracção IV); da matéria orgânica (3,20-27,40%); e solúvel em água (0,21-22,43%). 

O Ni reparte-se por todas as fases mineralógicas, com maior predominância nas fracções: 

residual (26,55-60,07%), dos sulfuretos primários (5,55-30,20%), redutíveis (2,04-23,57% na 

fracção III e 6,31-16,73% na fracção IV) e da matéria orgânica (0,0-24,63%), à semelhança do que 

ocorre nas áreas mineiras anteriormente descritas. Verificam-se também conteúdos com algum 

significado na fracção trocável (2,80-8,61%) e na fracção solúvel em água, especialmente em 

algumas das amostras de escombreira e de solos contaminados. 

O Co surge preferencialmente associado às fracções: residual (16,76-49,80%), redutíveis 

(11,58-37,03% na fracção III e 7,64-24,63% na fracção IV) e trocável (6,86-44,37%). Mais uma 

vez, verifica-se que a fracção trocável é mais significativa nas amostras de escombreira e de solos 

contaminados. Também se verificam conteúdos moderadas de Co na fracção dos sulfuretos (3,82-

11,84%). Nas amostras do perfil 1, com teores muito altos de matéria orgânica, também se 

verificam conteúdos de Co extraído significativos. A maior parte das amostras de escombreira e 

de solos contaminados também apresenta conteúdos de Co com alguma expressão na fracção 

solúvel em água. 

Os conteúdos de Cr extraídos mostram que aparece essencialmente na fracção residual 

(17,95-57,94%), na maioria das amostras. Os restantes conteúdos extraídos distribuem-se pelas 

fracções: dos sulfuretos primários (3,55-25,92%), da matéria orgânica (4,43-32,25%), de troca 

(1,62-20,63%) e moderadamente redutível (0,0-17,90%). A fracção facilmente redutível também é 

significativa na amostra 2 do perfil 3 (escombreira de lamas) onde o Cr extraído representa 26,58 

% do total. As fracções residual e ligada à matéria orgânica são mais expressivas nas amostras 

 - 447 -



Capítulo 7 – EXTRACÇÃO QUÍMICA SELECTIVA: MOBILIDADE E BIODISPONIBILIDADE 

do perfil 1, enquanto que nas restantes amostras ganham importância as fracções redutíveis e 

trocável. 

À semelhança das áreas mineiras já descritas, o As apresenta os incrementos mais 

significativos nas fracções redutíveis, com conteúdos extraídos entre 20,33 e 81,18 %, na fracção 

facilmente redutível, e entre 7,27 e 48,19 %, na fracção moderadamente redutível. Seguem-se as 

fracções: de troca (4,74-12,88%); dos sulfuretos primários (0,52-12,60%), como reflexo da 

dissolução da arsenopirite; da matéria orgânica (0,37-11,66%), que certamente também 

contempla, pelo menos em parte das amostras, conteúdos da dissolução parcial da arsenopirite; e 

residual (0,11-8,60%); sendo a fracção solúvel em água pouco expressiva. 

Relativamente ao Mo, verifica-se que a maioria das amostras (11 do perfil 1; 8 do perfil 2; e 

2, 11 e 14 do perfil 3) apresenta os conteúdos extraídos mais significativos na fracção facilmente 

redutível (43,85-100%), seguindo-se a fracção moderadamente redutível (24,55-26,63%) e/ou a 

fracção ligada à matéria orgânica (0,0-31,60%). Nas restantes amostras (2 do perfil 1; 5 e 11 do 

perfil 2), os conteúdos de Mo são extraídos principalmente na fracção ligada à matéria orgânica 

(63,83-93,35%), sendo o restante extraído na fracção facilmente redutível (6,65-36,17%) e solúvel 

em água (0,0-7,24%). 

O Bi apresenta os incrementos mais significativos nas fracções: redutíveis (19,62-44,63% 

na fracção III e 0,0-24,68% na fracção IV) e dos sulfuretos (1,50-46,25%), como reflexo da 

coprecipitação com fases secundárias de Fe (e Mn) e da presença da pirite (com inclusões de 

bismuto nativo) e da bismutinite. O Bi foi ainda extraído na fracção ligada à matéria orgânica (1,32-

20,57%), principalmente nas amostras do perfil 1, em virtude da sua afinidade para se complexar 

com este constituinte do solo, e na fracção residual (0,0-22,54%). A importância da adsorção aos 

minerais e matéria orgânica do solo, por troca catiónica, está também patente nos conteúdos de 

Bi extraídos na fracção trocável (4,91-20,37%). 

O Sn ocorre essencialmente na fracção residual (93,53-96,80%), devido à sua presença em 

formas mineralógicas resistentes, como silicatos e cassiterite, sendo os conteúdos nas restantes 

fracções muito reduzidos. 

As concentrações mais elevadas de W estão associadas às fracções: residual (19,78-

77,49%), moderadamente redutível (6,73-50,57%) e da matéria orgânica (8,12-51,59%). Ocorrem 

ainda conteúdos moderados na fracção dos sulfuretos primários (4,50-15,22%). Portanto, verifica-

se uma situação idêntica à de Ervedosa e Adoria, e diferente da de Tarouca, com a fracção 

residual a dominar, devido à grande resistência da volframite à dissolução. 

À semelhança do verificado nas áreas já descritas, a Ag manifesta um comportamento 

muito heterogéneo, entre as amostras, no que se refere ao seu fraccionamento. Na amostra 11 do 
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perfil 1, toda a Ag ocorre na fracção residual. Nas restantes amostras, os conteúdos de Ag 

distribuem-se essencialmente pelas fracções: dos sulfuretos (41,40-81,91%), residual (5,36-

53,95%), facilmente redutível (0,0-28,33%), moderadamente redutível (0,0-16,62%) e da matéria 

orgânica (0,0-9,81%). 

O U é extraído nas várias fases da sequência, mas ocorre com maior predominância na 

fracção facilmente redutível (36,83-62,73%). Seguem-se as fracções: trocável (15,44-34,29%) e 

moderadamente redutível (9,79-19,67%). A amostra 11 do perfil 1 caracteriza-se ainda por 

conteúdos moderados de U extraídos na fracção residual (12,76%) e na fracção ligada à matéria 

orgânica (8,76%). Na amostra 2 do perfil 1, o U não foi detectado. 

 

 

7.6- FASES-SUPORTE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS EM AMOSTRAS DE 
SOLOS DE RIO DE FRADES 
 

Para a determinação das fases-suporte dos elementos em estudo nos solos da área da 

mina de Rio de Frades foram escolhidas cinco amostras, pertencendo duas ao perfil 1 (amostras 2 

e 8) e três ao perfil 2 (amostras 5, 8 e 11), cujos teores totais se encontram no anexo 6.5. 

Os valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica obtidos nas amostras 

seleccionadas encontram-se nos gráficos da figura 7.15. Os resultados analíticos obtidos nos 

vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os elementos químicos estudados, 

encontram-se no anexo 7.5 e nos gráficos das figuras 7.16 e 7.17. 

 

 
Figura 7.15- Valores de pH, condutividade eléctrica e matéria orgânica das amostras de solo sujeitas a 
extracção química sequencial da área de Rio de Frades (P= nº do perfil; a= nº da amostra). 
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Os teores mais elevados de Fe foram libertados nas fracções redutíveis (6,65-29,23% na 

fracção III e 23,27-51,19% na fracção IV), dos sulfuretos primários (11,77-38,76%) e residual 

(6,52-37,21%), pelo que, à semelhança das áreas de estudo anteriores, este elemento ocorre 

preferencialmente ligado a fases mineralógicas mais resistentes, como os óxidos cristalinos de Fe, 

os sulfuretos primários (arsenopirite, pirite, blenda, marcassite, pirrotite e estanite) e fases 

residuais silicatadas. 

O Mn reparte-se pelos vários reagentes da sequência, mas, exceptuando a amostra 11 do 

perfil 2, surge sobretudo na fracção residual (52,73-76,01%). Seguem-se as fracções redutíveis 

(2,63-15,41% na fracção III e 6,35-15,39% na fracção IV) e dos sulfuretos primários (8,08-

17,83%). A fracção de troca caracteriza-se por percentagens de extracção de Mn entre 0,37 e 

7,32. A amostra 11 do perfil 2 diferencia-se das restantes amostras, no que diz respeito à 

distribuição do Mn pelas distintas fases extraídas, ocorrendo com menor expressão na fracção 

residual (27,59%) e repartindo-se com mais peso pelas restantes fracções, incluindo a trocável 

(9,95%). 

 

 
Figura 7.16- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 1 
de Rio de Frades. 

 

 - 450 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

 
Figura 7.17- Fraccionamento químico, em percentagem, dos elementos estudados nas amostras do perfil 2 
de Rio de Frades. 

 
O Cu distribui-se pelas distintas fases extraídas, mas aparece maioritariamente 

representado nas fracções: redutíveis (11,20-24,15% na fracção III e 13,08-45,22% na fracção IV), 
dos sulfuretos (15,78-32,12%) e residual (8,16-41,16%), como reflexo da afinidade do Cu para 
coprecipitar com os oxi-hidróxidos de Fe e da presença de calcopirite e estanite na mineralização, 
além da sua ocorrência em fases residuais silicatadas. Os conteúdos na fracção de troca são mais 
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expressivos nas amostras do perfil 2 (escombreira). Os conteúdos extraídos na fracção V são 
mais significativos nas amostras 8 do perfil 1 e 8 do perfil 2, o que pode denunciar a complexação 
do Cu com a matéria orgânica, embora seja de admitir que, pelo menos uma parte do Cu desta 
fracção, possa resultar da extracção parcial dos sulfuretos por acção do H2O2 e/ou traduzir a 
dissolução de eventuais sulfuretos secundários de Cu. 

O Zn apresenta os incrementos mais importantes nas fracções: residual (30,78-73,77%), 
dos sulfuretos primários (13,01-46,36%) e moderadamente redutível (7,82-35,83%), reflectindo, 
além da sua ocorrência em fases residuais silicatadas, a presença de blenda e de coprecipitados 
cristalinos de óxidos e hidróxidos de Fe. Os conteúdos extraídos na fracção facilmente redutível 
(1,22-9,17%) e na de troca (0,65-3,12%) são pouco significativos. 

Relativamente ao Pb, verifica-se que as amostras do perfil 2 (escombreira) apresentam os 
conteúdos mais elevados na fracção moderadamente redutível (41,94-63,33%), seguindo-se as 
fracções: residual (5,46-24,69%), dos sulfuretos (12,89-16,55%) e facilmente redutível (5,78-
16,98%). Enquanto que nas amostras do perfil 1 (solos naturais), o Pb é extraído com maior 
significado na fracção residual (36,46-44,23%), repartindo-se depois pelas fracções: redutíveis 
(16,24-17,71% na fracção III e 16,14-18,19% na fracção IV), dos sulfuretos (15,86-17,66%) e 
trocável (6,02-8,02%). Nas amostras 2.8 e 2.11 a fracção de troca não tem expressão, o que pode 
estar relacionado com o fosfato, cujas concentrações são significativamente superiores nestas 
amostras. Está demonstrado (ADRIANO, 2001) que o aumento de fosfato nos solos promove a 
imobilização do Pb, diminuindo a sua extracção pelo NH4 OAc. 

O Cd reparte-se por todas as fases, mas manifesta um comportamento muito heterogéneo, 
entre as amostras, no que se refere à sua distribuição pelas distintas fracções. Na generalidade, 
ocorre com maior predominância nas fracções: redutíveis (1,68-49,60% na fracção III e 17,83-
60,81% na fracção IV), dos sulfuretos (8,08-28,61%), residual (3,53-25,82%) e trocável (1,00-
22,11%). Ocorre também associado à matéria orgânica, nas amostras 2 do perfil 1 (7,90%) e 5 do 
perfil 2 (20,42%). 

O Ni ocorre associado maioritariamente à fracção residual (45,46-58,83%). Seguem-se as 
fracções: dos sulfuretos primários (14,51-29,96%), moderadamente redutível (8,19-19,16%), 
facilmente redutível (2,29-6,65%) e trocável (1,66-3,95%). 

Os conteúdos de Co extraídos mostram que aparece essencialmente nas fracções: dos 
sulfuretos (9,92-43,86%), residual (16,25-36,75%) e redutíveis (4,82-28,08% na fracção III e 
10,40-29,03% na fracção IV). A fracção dos sulfuretos é mais importante na amostra 8 do perfil 2, 
que se situa nas proximidades de um depósito de sulfuretos (capítulo 6), enquanto que as 
fracções redutíveis são mais significativas na amostra 11 do perfil 2, mais próxima da zona da 
escombreira com cromatização ferruginosa intensa. Também se verificam conteúdos moderados 
de Co na fracção de troca (1,61-15,78%), nomeadamente nas amostras 5 e 11 do perfil 2. 

O Cr surge preferencialmente associado à fracção residual (53,44-78,33%). Seguem-se as 
fracções: dos sulfuretos primários (8,19-31,38%), moderadamente redutível (3,02-12,67%), da 
matéria orgânica (0,02-8,91%), facilmente redutível (0,53-3,30%) e de troca (1,07-2,28%). 
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À semelhança das áreas de estudo anteriores, o As é extraído maioritariamente nas 
fracções redutíveis (24,10-47,26% na fracção III e 35,92-61,58% na fracção IV). Os restantes 
conteúdos repartem-se pelas fracções: dos sulfuretos primários (4,02-13,61%), residual (0,10-
23,61%) e de troca (0,43-3,54%). 

Quanto ao Mo, verifica-se que a fracção facilmente redutível representa 100 % do total 
extraído, na amostra 8 do perfil 1 e que a fracção moderadamente redutível também corresponde 
a 100 %, do Mo extraído, na amostra 5 do perfil 2. Nas restantes amostras, os conteúdos de Mo 
repartem-se essencialmente pelas fracções: facilmente redutível (21,14-32,31%), moderadamente 
redutível (1,24-61,99%) e da matéria orgânica (5,71-48,01%). A amostra mais rica em matéria 
orgânica (2 do perfil 1) é a que apresenta a percentagem de extracção mais elevada na fracção V. 
Embora na amostra 8 do perfil 2 os conteúdos mais elevados de Mo ocorram na fracção residual 
(54,79%), registando-se também conteúdos moderados na fracção dos sulfuretos (8,82%). 

O Bi surge essencialmente representado nas fracções redutíveis (20,31-77,75% na fracção 
III e 0,0-67,84% na fracção IV), dominando a fracção facilmente redutível nas amostras do perfil 1 
e a fracção moderadamente redutível nas amostras do perfil 2 (escombreiras). A fracção de troca 
(1,98-22,25%) é também significativa, nomeadamente nas amostras do perfil 1 e na amostra 5 do 
perfil 2. Nas amostras 8 e 11 do perfil 2, a fracção VI (9,28% e 17,88%) é também importante, 
como reflexo da dissolução dos sulfuretos (nomeadamente da blenda, que apresenta inclusões de 
bismuto nativo). 

Relativamente ao Sn, a amostra 8 do perfil 2 (na proximidade do depósito de sulfuretos – 
capítulo 6) apresenta os conteúdos extraídos equitativamente distribuídos por várias fracções da 
sequência, nomeadamente pelas fracções: moderadamente redutível (28,79%), dos sulfuretos 
(28,26%), residual (27,65%) e facilmente redutível (15,30%). Enquanto que, as amostras restantes 
apresentam os conteúdos de Sn marcadamente mais elevados na fracção residual (76,35-
90,89%). Nestas amostras, os restantes conteúdos ocorrem distribuídos pelas fracções redutíveis 
(1,54-7,74% na fracção III e 0,0-6,92% na fracção IV) e dos sulfuretos (0,0-19,30%). 

Quanto ao W, na amostra 8 do perfil 2 os conteúdos extraídos ocorrem distribuídos por 
várias fracções da sequência, nomeadamente pelas fracções: residual (34,13%), moderadamente 
redutível (26,07%), facilmente redutível (16,60%), dos sulfuretos (15,49%) e da matéria orgânica 
(7,43%). Nas amostras restantes, o W aparece essencialmente representado na fracção residual 
(46,46-65,97%), enquanto que os restantes conteúdos se repartem pelas outras fracções, da 
seguinte forma: moderadamente redutível (11,89-27,19%), da matéria orgânica (5,67-16,12%), 
dos sulfuretos (3,91-16,13%) e facilmente redutível (2,04-2,67%). 

Uma vez mais, à semelhança do verificado nas áreas mineiras anteriormente descritas, a 
Ag manifesta um comportamento muito heterogéneo, entre as amostras, no que se refere à sua 
distribuição pelas distintas fracções. Nas amostras 8 do perfil 1 e 11 do perfil 2, toda a Ag ocorre 
na fracção residual. Na amostra 2 do perfil 1, a maior parte da Ag ocorre na fracção residual 
(89,80%), sendo a restante extraída na fracção moderadamente redutível (6,45%) e na fracção 
dos sulfuretos (3,76%). A amostra 5 do perfil 2 apresenta o maior conteúdo de Ag na fracção 
residual (43,60%), seguindo-se as fracções: dos sulfuretos (22,74%), facilmente redutível 
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(12,35%), trocável (12,19%) e moderadamente redutível (8,68%). A amostra 8 do perfil 2, a mais 
próxima do depósito de sulfuretos, apresenta 65,07 % de Ag na fracção dos sulfuretos, seguindo-
se a fracção moderadamente redutível (26,06%) e, com conteúdos significativamente mais baixos, 
a fracção residual (5,49%) e a fracção facilmente redutível (3,38%). 

O U é extraído nas várias fases da sequência, mas ocorre com maior predominância na 
fracção residual (43,05-61,15%), seguindo-se as fracções redutíveis (11,19-20,69% na fracção III 
e 10,83-15,19% na fracção IV), de troca (3,64-16,66%) e dos sulfuretos (7,94-9,26%). A fracção 
ligada à matéria orgânica representa entre 1,29 e 2,30 % do U extraído e a fracção solúvel em 
água é insignificante. Na amostra 8 do perfil 1 o U não foi detectado. 

 
 

7.7- BIODISPONIBILIDADE DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NO SOLO 
 

Embora a biodisponibilidade dos elementos químicos, e dos metais pesados em particular, 
seja um assunto de grande actualidade, encontrando-se, pela sua importância, em constante 
discussão, a base científica para o seu adequado uso na avaliação de riscos ecológicos em locais 
contaminados ainda é controversa. 

Em termos gerais, “biodisponibilidade” é a expressão que indica que a concentração total 
de um determinado elemento químico não é um bom indicador da sua toxicidade ou da sua 
utilização pelos seres vivos (NOLAN et al., 2003). Embora a análise total dos elementos químicos 
forneça evidências de contaminações, o conhecimento das formas químicas do metal no solo é 
fundamental para estimar a sua solubilidade e mobilidade no ambiente. Por vezes, uma pequena 
mudança na concentração destes elementos na solução do solo, logo na sua biodisponibilidade, 
pode causar toxicidade ou deficiência nos organismos vivos. 

PEIJNENBURG et al. (1997) propõem que a biodisponibilidade seja tratada como um 
mecanismo dinâmico, constituído, no mínimo, por duas fases distintas: (1) “biodisponibilidade 
ambiental”, relativa aos processos de dessorção, fisico-quimicamente mediados; e (2) 
“biodisponibilidade toxicológica”, referente aos processos de absorção, fisiologicamente induzidos. 
Esta distinção tem sido aplicada para ambientes aquáticos, mas, no solo, a influência quantitativa 
dos seus constituintes, sobre a retenção dos elementos químicos, deverá ser muito maior. 

Muitos outros autores têm proposto outras distinções, no sentido de esclarecer o vago 
conceito de “biodisponibilidade”, cuja complexidade se acentua pela necessidade de definição das 
várias rotas de absorção/exposição dos diferentes organismos. Assim, dependendo do contexto 
dos diferentes estudos, têm surgido inúmeras definições e diversos conceitos de 
“biodisponibilidade” (“disponibilidade ambiental”, “biodisponibilidade ambiental”, “biodisponibilidade 
externa”, “biodisponibilidade interna”, “fitodisponibilidade”, etc.) (HAMELINK et al., 1994; ADRIANO, 
2001; CAUSSY et al., 2003; SONG et al., 2004; HARMS, 2006; MEERS et al., 2007), pelo que o termo 
“biodisponibilidade” parece longe do completo conhecimento e definição. 

Nos estudos biogeoquímicos contextualizados no compartimento solo, o termo 
“biodisponibilidade” tem sido utilizado como sinónimo de “fracção biodisponível”, considerada 
como a fracção da concentração total, presente na solução do solo e na fase sólida do solo, que 
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se encontra disponível ou acessível para qualquer organismo receptor (VIG et al., 2003; MEERS et 
al., 2007). 

Um pouco no seguimento da distinção feita por PEIJNENBURG et al. (1997), HARMSEN (2007) 
refere que a biodisponibilidade de contaminantes no solo pode ser avaliada por duas vias 
complementares: (1) métodos químicos (ou seja, extracção química), que permitem determinar a 
fracção disponível para os seres vivos e a sua mobilidade; e (2) métodos biológicos, em que se 
estuda os efeitos da exposição de organismos às condições do solo (acumulação, mortalidade, 
inibição do crescimento, etc.).  

Porém, a biodisponibilidade dos elementos químicos no solo é condicionada pelos 
parâmetros físico-químicos do solo onde se encontram, pelo que avaliar a biodisponibilidade é 
uma tarefa específica de cada local. A ocorrência e distribuição relativa dos elementos químicos 
entre as diferentes fases físico-químicas (formação de complexos organometálicos, adsorção ou 
coprecipitação com outros minerais do solo, adsorção pela matéria orgânica) são factores que 
controlam a sua solubilidade e, portanto, a sua biodisponibilidade. Assim, a determinação da 
biodisponibilidade envolve a especiação dos elementos químicos. 

Para avaliar esta fracção biodisponível, vira-se a atenção para os componentes com maior 
superfície específica, tais como os minerais argilosos, os óxidos e a matéria orgânica, uma vez 
que os iões adsorvidos nestes materiais deverão, provavelmente, ser mais facilmente deslocáveis. 
A dinâmica entre estas diferentes formas é o alicerce fundamental para o entendimento da 
biodisponibilidade e facilidade de mobilização no meio ambiente dos diferentes elementos. 

Para avaliar a biodisponibilidade dos elementos químicos, têm sido utilizados métodos de 
extracção parcial, tais como (MCLAUGHLIN, 2002; DIEZ LÁZARO et al., 2002; KABATA-PENDIAS, 2004; 
CATTANI et al., 2006; WALTER et al., 2006; FUENTES et al., 2006; GUPTA & SINHA, 2006; PÉREZ-DE-
MORA et al., 2006; MAITI & NANDHINI, 2006; KIDD et al., 2007; MEERS et al., 2007; RAO et al., 2008): 
sais neutros, ácidos, bases e agentes quelantes ou complexantes (CaCl2, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, 
NH4.OAc, DTPA, EDTA, etc.), que têm apresentado graus variados de sucesso, na avaliação das 
fracções biodisponíveis, e que têm a vantagem de serem menos morosos e operacionalmente 
menos complexos do que as extracções sequenciais. 

Por sua vez, as extracções químicas sequenciais são também úteis para se inferir a 
biodisponibilidade dos elementos químicos, estabelecendo a sua ligação a diferentes fracções do 
solo, pelo que podem ser extremamente importantes no entendimento das alterações decorrentes 
das mudanças de formas químicas e das variações temporais na biodisponibilidade dos 
elementos. 

Assim, os procedimentos de extracção química, parcial ou selectiva, de elementos químicos 
nos solos e sedimentos permitem estabelecer a fracção biodisponível ou facilmente trocável em 
função de variáveis físico-químicas do ambiente. Os elementos extraídos nas chamadas fracções 
trocáveis, que no presente trabalho foram lixiviados mediante a utilização de NH4 OAc, constituem 
uma importante parte dos elementos potencialmente disponíveis, podendo ser considerados como 
uma estimativa da biodisponibilidade (ERNST, 1996; ROBINSON et al., 1999; ADRIANO, 2001; ALLEN, 
2002; SAUVÉ, 2002; MCLAUGHLIN, 2002; KABATA-PENDIAS, 2004; WALTER et al., 2006; DATTA et al., 
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2006; ABOLLINO et al., 2006; MEERS et al., 2007; KIDD et al., 2007; DATTA et al., 2007; SARKAR et 
al., 2007; BATISTA et al., 2007; GONZÁLEZ et al., 2007; UMOREN et al., 2007). 

Quando o procedimento de fraccionamento permite a separação da fracção solúvel em 
água, os elementos químicos extraídos devem ser considerados fortemente biodisponíveis, pois 
são mobilizados com grande facilidade (SEGUIN et al., 2004; DATTA et al., 2006; DATTA et al., 2007; 
MEERS et al., 2007; SARKAR et al., 2007). 

Assim, a absorção dos elementos químicos pelas plantas depende da sua 
biodisponibilidade no solo (fracção biodisponível) em cada momento. Mas, portanto, depende 
também da sua reposição a partir das fracções menos biodisponíveis (MCGRATH et al., 1997). O 
equilíbrio dinâmico que se estabelece entre as distintas fracções do solo determina a mobilidade e 
biodisponibilidade dos elementos, sendo o pH, o Eh e a quantidade e tipo de colóides do solo 
(matéria orgânica, argilas e óxidos) os factores edáficos mais importantes no seu controlo. 
Adicionalmente, as plantas podem modificar as condições da rizosfera, mediante processos como 
a produção de exsudados radiculares ou a alteração do pH (ADRIANO, 2001; DIEZ LÁZARO et al., 
2002; CATTANI et al., 2006). 

Assim, é de admitir que, em condições naturais, os elementos químicos associados a 
fracções do solo mais resistentes, como oxi-hidróxidos, matéria orgânica e sulfuretos, possam 
também ser libertados em solução se as condições ambientais forem modificadas (TESSIER et al., 
1979; RAURET, 1998; POLKOWSKA-MOTRENKO et al., 2000; LI & THORNTON, 2001). 

 
 

7.7.1- FRACÇÃO BIODISPONÍVEL NAS AMOSTRAS DE SOLOS ESTUDADAS 
 
A biodisponibilidade dos elementos químicos nos solos naturais e mineiros das áreas em 

estudo foi estimada a partir das extracções com água e com acetato de amónio 1M, a pH 4,5, 
correspondentes às fracções solúvel em água e trocável, cujo somatório é designado por fracção 
biodisponível do solo. 

Estas fracções podem constituir uma boa estimativa da biodisponibilidade, atendo aos 
inúmeros trabalhos de investigação que utilizam os mesmos reagentes para estimar a fracção 
biodisponível e/ou que encontram boas correlações, entre aquelas fracções e as extracções feitas 
com outros reagentes (como o EDTA), assim como com os conteúdos acumulados em diversas 
espécies vegetais (ERNST, 1996; DIEZ LÁZARO et al., 2002; ANAWAR et al., 2006; ABOLLINO et al., 
2006; BATISTA et al., 2007; CASADO et al., 2007; MEERS et al., 2007; SARKAR et al., 2007; DATTA et 
al., 2007). 

Na tabela 7.1 apresentam-se os valores da fracção biodisponível do solo (somatórios dos 
valores das fracções solúvel em água e trocável), obtidos em todas as amostras analisadas, das 
cinco áreas mineiras. Foi também calculado o Factor de Biodisponibilidade (FBD), segundo o 
exposto por KIDD et al. (2007), que se define como a razão entre a fracção biodisponível (solúvel 
em água + trocável) e a concentração total do elemento no solo, expresso em percentagem, cujos 
resultados se apresentam na tabela 7.2. Para facilidade de hierarquização dos resultados, os 
valores do FBD encontram-se discriminados por quatro grupos, identificados por cores (Azul= 
0<FBD<25; Verde= 25<FBD<50; Laranja= 50<FBD<75; Vermelho= 75<FBD<100). 
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Tabela 7.1- Valores, em mg/kg, da fracção biodisponível do solo das amostras sujeitas a extracção química 
sequencial das cinco minas em estudo. 
 

FI= fracção solúvel em água; FII= fracção trocável; P= perfil; a= amostra 
 

Os dados apresentados nas tabelas 7.1 e 7.2 permitem verificar que, com muita frequência, 

os teores da fracção biodisponível e os valores do FBD são mais elevados nas amostras de 

escombreiras (P2) e de solos contaminados (P3). Como o FBD é um parâmetro relativo, verifica-

se em certos casos que a valores altos deste factor correspondem, na realidade, conteúdos 

absolutos baixos na fracção biodisponível. 

No conjunto das amostras, a mina de Ervedosa caracteriza-se pelos conteúdos mais 

elevados de Mn, Cu, Cr, Co e Ni, na fracção biodisponível; a mina de Adoria destaca-se pelos 

conteúdos mais altos de Pb, Bi, Ag e U; a mina de Regoufe apresenta os teores mais significativos 

de Zn, Cd e As; enquanto que a mina de Rio de Frades manifesta os conteúdos mais elevados na 

fracção biodisponível de Fe e também As; a mina de Tarouca destaca-se apenas pelos conteúdos 

mais altos de W. 
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Tabela 7.2- Factor de Biodisponibilidade (FBD, %) das amostras de solo sujeitas a extracção química 
sequencial das cinco minas em estudo. 
 

Azul= 0<FBD<25; Verde= 25<FBD<50; Laranja= 50<FBD<75; Vermelho= 75<FBD<100; P= perfil; a= amostra 
 
O Fe ocorre na fracção biodisponível em teores significativos na generalidade das 

amostras, apesar de se caracterizar por valores baixos do FBD. Portanto, apesar dos conteúdos 
extraídos nas fracções solúvel em água e trocável serem relativamente baixos, a ocorrência do Fe 
em concentrações elevadas (expressas em %) traduz-se em teores absolutos importantes na 
fracção biodisponível. Embora os valores do FBD respectivos sejam mais altos na mina de Adoria, 
os teores absolutos mais elevados ocorrem na mina de Rio de Frades. 

O Mn, pelo contrário, apresenta os FBD mais elevados do que o Fe, na maioria das 
amostras, mas caracteriza-se por conteúdos na fracção biodisponível significativamente mais 
baixos, em virtude das concentrações totais serem muito inferiores. Os teores de Mn na fracção 
biodisponível são superiores na mina de Ervedosa, seguindo-se Tarouca, Regoufe, Rio de Frades 
e, finalmente, Adoria. 
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O Cu manifesta-se em teores baixos na fracção biodisponível. Os teores mais altos ocorrem 
nas minas de Ervedosa e de Adoria, seguindo-se Rio de Frades, Tarouca e Regoufe. 

O Zn também apresenta, na generalidade, teores baixos na fracção biodisponível. Este 
aspecto pode estar relacionado com a elevada mobilidade do elemento em meio ácido, o que 
facilita a sua lixiviação. A amostra que manifesta o teor mais elevado (amostra 14 do perfil3 de 
Regoufe, 60,6 mg/kg) é aquela que também exibe o FBD maior (27,2). Os teores de Zn, na 
fracção biodisponível, são superiores na mina de Regoufe, seguindo-se Ervedosa, Adoria, 
Tarouca e Rio de Frades. 

O Pb caracteriza-se por teores igualmente baixos na generalidade das amostras, excepto 
em Adoria, onde os teores da fracção biodisponível são muito significativos, situando-se, na 
maioria das amostras, acima do valor de referencia, e superando, numa delas (7 do perfil 3), valor 
máximo admitido para o uso agrícola do solo, da norma de qualidade do Ontário (GUIDELINES FOR 

USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997). De notar que esta norma é referente a 
concentrações totais dos elementos no solo. A seguir a Adoria, os conteúdos na fracção 
biodisponível ocorrem, por ordem decrescente, em Regoufe, Ervedosa, Tarouca e Rio de Frades. 

O Cr, o Co e o Ni, apesar de exibirem alguns dos FBD mais elevados, encontrados nestas 
amostras, caracterizam-se por teores reduzidos na fracção biodisponível na maioria das amostras. 
Os teores mais altos destes três metais ocorrem na mina de Ervedosa. 

O Mo praticamente não tem expressão na fracção biodisponível dos solos estudados. Este 
aspecto está, certamente, relacionado com o pH, uma vez que, ao contrário de outros 
micronutrientes, a biodisponibilidade do Mo nos solos é maior sob condições alcalinas e menor 
sob condições ácidas (ADRIANO, 2001). 

O Cd caracteriza-se por apresentar os FBD mais altos de todas as amostras analisadas, 
pelo que, atendendo às concentrações totais, ocorrem teores significativos na fracção 
biodisponível, nomeadamente em Regoufe e Ervedosa. Em algumas destas amostras, os teores 
de Cd, na fracção biodisponível, superam o valor de referência da norma de qualidade do Ontário, 
e em Regoufe, na amostra 14 do perfil 3, o teor de Cd supera o valor máximo admitido para uso 
agrícola da referida norma de qualidade. 

O Bi apresenta teores na fracção biodisponível significativos, atendendo aos teores totais 
normais nos solos reportados por vários autores (REIMANN & CARITAT, 1998; KABATA-PENDIAS & 
PENDIAS, 2001 – capítulo 6). Aqueles teores são particularmente expressivos na mina de Adoria, 
nomeadamente nas amostras da escombreira e solos contaminados. Seguem-se, por ordem 
decrescente, os teores das amostras de Regoufe, Ervedosa, Rio de Frades e Tarouca. 

O Sn e o W manifestam teores baixos na fracção biodisponível na generalidade das 
amostras. Tal como foi referido, as amostras da mina de Tarouca destacam-se pelos teores de W 
mais elevados na fracção biodisponível, o que poderá estar relacionado com a mais fácil 
fragmentação e dissolução da scheelite e o consequente incremento nas fracções redutíveis, mas 
também na trocável. 

A Ag apresenta os teores na fracção biodisponível mais altos nas amostras de Adoria, 
onde, atendendo aos teores totais normais nos solos (REIMANN & CARITAT, 1998; KABATA-PENDIAS 
& PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001 – capítulo 6) se podem considerar significativos. 
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O As caracteriza-se por teores significativos na fracção biodisponível, nomeadamente nas 
amostras das escombreiras e dos solos contaminados. Os teores são particularmente elevados 
nas amostras de Regoufe e Rio de Frades, devido aos teores totais serem muito altos, uma vez 
que os FBD são relativamente baixos. Nestas amostras, os teores de As na fracção biodisponível 
são várias vezes superiores ao valor máximo para uso agrícola (concentração total) da norma de 
qualidade do Ontário. A seguir às minas de Regoufe e de Rio de Frades, os teores de As na 
fracção biodisponível ocorre, por ordem decrescente, nas minas de Adoria, Ervedosa e Tarouca. 

O U apresenta FBD superiores a 25 % numa grande parte das amostras analisadas, o que, 
nos casos das minas de Adoria, Ervedosa e Regoufe, se traduz em teores significativos na 
fracção biodisponível. No caso da mina de Rio de Frades, embora os FBD sejam significativos, os 
teores de U na fracção biodisponível são baixos, uma vez que os teores totais se situam no 
intervalo de valores médios normais nos solos. 

 
 

7.8- SÍNTESE INTERPRETATIVA 
 
A aplicação da técnica de extracção química selectiva, em amostras de solos mineiros 

(escombreiras) e solos naturais envolventes das minas de Ervedosa, Adoria, Tarouca, Regoufe e 
Rio de Frades, permitiu verificar que: 

1) O pH é o factor mais importante no controlo da distribuição geoquímica dos elementos 
estudados. Os solos naturais e mineiros amostrados caracterizam-se por serem na 
generalidade muito ácidos, com valores médios de pH de 4,66 (Ervedosa), 4,18 (Adoria), 
5,28 (Tarouca), 4,02 (Regoufe) e 3,89 (Rio de Frades). Consequentemente, grande parte 
dos catiões metálicos (Mn, Cd, Cu, Zn, Pb, Co, Cr, Ni) manifesta um comportamento 
idêntico, apresentando importantes enriquecimentos nas fracções mais biodisponíveis 
(solúvel em água e trocável). Em contraste, os oxi-aniões, como o As e o Mo, 
evidenciam uma menor mobilidade, devido à adsorção aos oxi-hidróxidos de Fe, 
revelando importantes incrementos nas fracções redutíveis. Estes resultados reflectem a 
dependência ao pH da adsorção a minerais argilosos, a matéria orgânica e a oxi-
hidróxidos de Fe e Mn e a coprecipitação com estes minerais secundários; 

2) A maior parte dos teores de Sn e, em menor extensão, Cr, Ni, Zn e Mn está na fracção 
residual, essencialmente composta por minerais silicatados, pelo que se verificam baixos 
conteúdos nas fracções biodisponíveis; 

3) Conteúdos percentualmente importantes de Mn, Cu, Pb, Cd, Bi, Cr, Co, As e U 
encontram-se nas fracções mais facilmente biodisponíveis, em grande parte das 
amostras de escombreiras e solos contaminados, certamente como consequência dos 
processos de oxidação e acidificação; 

4) Os elementos contidos em fases minerais secundárias (principalmente Fe, Mn, Cu, Zn, 
Cd, Pb, W, Bi, Mo, Cr, Ni, Co, As e U), assim como na matéria orgânica e nos sulfuretos, 
podem ser considerados temporariamente retidos e, portanto, potencialmente 
biodisponíveis; isto é, podem ser libertados mediante algumas mudanças das condições 
físico-químicas do meio. 
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Capítulo 8 
 

 

BIOGEOQUÍMICA: 
RELAÇÕES SOLO – PLANTA 

 

 

 

 

 

 

8.1- APRESENTAÇÃO 
 

No presente capítulo abordam-se as áreas de estudo do ponto de vista biogeoquímico, 

examinando-se a distribuição do coberto vegetal e, principalmente, o comportamento das várias 

espécies de plantas amostradas em relação aos respectivos ambientes geoquímicos, de uma 

forma integrada com a análise já conseguida nos capítulos 6 (geoquímica dos solos) e 7 

(determinação da biodisponibilidade), caracterizando-se, assim, o comportamento dos elementos 

vestigiais em estudo no binómio solo – planta. 

Complementarmente, introduzem-se algumas aplicações possíveis dos dados 

biogeoquímicos, nomeadamente no sentido de seleccionar espécies (ou órgãos) vegetais para 

utilização potencial em acções de fitorremediação de áreas contaminadas, ou de bioindicação de 

contaminações, nomeadamente em áreas caracterizadas por paragéneses minerais idênticas às 

dos locais estudados. 

As escombreiras (solos mineiros) são normalmente constituídas por materiais pouco aptos 

para o desenvolvimento das actividades biológicas e dos processos edáficos. Mesmo após a 

conclusão da actividade mineira, estas condições adversas persistem durante muito tempo, 

devido aos baixos níveis de matéria orgânica e de nutrientes, instabilidade, elevada e periódica 

erosão, grande flutuação da temperatura superficial, seca, condições de pH, etc., sem esquecer 

os elevados níveis de metais pesados e metalóides. 

As consequências directas ou indirectas destas condições são, além da contaminação das 

águas, solos e sedimentos envolventes, a ausência inicial de vegetação ou de perda da sua 

produtividade e a diminuição da biodiversidade. No entanto, há populações de uma grande 

variedade de espécies de plantas que são capazes, em algum tempo, de colonizar estes solos 

degradados pela actividade mineira e as próprias escombreiras; são as espécies metalófitas e as 

pseudometalófitas. 

As metalófitas são espécies de plantas endémicas de solos com afloramentos naturais 

mineralizados e que, por isso, desenvolveram mecanismos fisiológicos de resistência e tolerância 
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para sobreviverem em substratos com níveis elevados de metais. Embora muito interessantes, 

estas raridades botânicas têm a sua sobrevivência ameaçada devido, por um lado, à sua 

especialização para se desenvolverem em ambientes contaminados com certos metais, e por 

outro, à sua dificuldade de adaptação em zonas não mineralizadas. 

Assim, ganham particular interesse as espécies pseudometalófitas, com uma distribuição 

mais extensa e não especializadas, mas que, devido à pressão selectiva, são capazes de 

sobreviver em solos metalíferos (BECERRIL et al., 2007). Assim, a elevada pressão selectiva destes 

solos possibilita a selecção de populações em espécies “normais”, e mais ou menos comuns, com 

tolerâncias superiores do que outras populações da mesma espécie. Neste contexto, a presença 

de solos metalíferos, naturais ou mineiros, podem representar uma oportunidade para a 

sobrevivência de espécies metalófitas e de populações de pseudometalófitas. 

 

 

8.2- OS METAIS NO SISTEMA SOLO – PLANTA 
 

O efeito biológico dos metais pesados e metalóides está fortemente dependente da 

capacidade dos seus iões para formar complexos estáveis com os componentes orgânicos da 

matéria viva (WOOLHOUSE, 1983). Neste sentido, segundo NIEBOER e RICHARDSON (1980), podem 

distinguir-se os seguintes grupos de elementos químicos, de acordo com o seu índice de 

covalência1 (figura 8.1): 

 
1. iões da classe A, ou ácidos fortes, com baixo índice de covalência e afinidade para 

ligandos com oxigénio (grupos carboxilo, sulfatos, fosfatos, etc.); 

2. iões da classe B, ou ácidos fracos, com índice de covalência elevado e afinidade para a 

união a compostos com grupos amino ou sulfidrilo, entre outros; 

3. iões da classe de fronteira, ou “borderline”, com valores de índice de covalência 

intermédios e uma grande capacidade de união a uma ampla gama de ligandos, 

incluindo tanto os dadores de oxigénio como aqueles que são preferidos pelos iões da 

classe B. 

 

A classe A inclui iões de elementos alcalinos e alcalino-terrosos, entre os quais se 

encontram macronutrientes essenciais para todas as plantas (K+, Ca2+ e Mg2+), nutrientes 

essenciais ou benéficos para determinadas espécies (Na+ para as halófitas) e alguns elementos 

sem função biológica conhecida (por exemplo, Ba2+). 

 

 

                                                      
1 Índice de covalência (IC) é o produto entre a electronegatividade (Xm) elevada ao quadrado e o raio iónico (r), IC = Xm

2*r. 
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Estes iões, de elementos alcalinos e alcalino-terrosos, combinam o seu baixo índice 

covalente com um baixo índice iónico2 e são tóxicos apenas em altas concentrações, na ordem de 

mM. Estas concentrações iónicas elevadas provocam danos nas plantas devido às interacções 

com os seus componentes orgânicos, mas também por induzirem uma significativa redução do 

potencial osmótico do substrato. Esta combinação de «stress» iónico e osmótico é conhecida por 

«stress» salino, atendendo a que o sal comum (NaCl) é o causador mais frequente deste tipo de 

«stress» (NIEBOER & RICHARDSON, 1980; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004; SHAW et al., 2004). 

 

 
Figura 8.1- Classificação dos iões metálicos de acordo com os seus índices iónicos e covalentes. 
 
No entanto, dentro da classe A também se encontra o Al3+, que se caracteriza por um 

elevado índice iónico. Este ião é fortemente tóxico em concentrações da ordem de poucos μM. 

Como estas concentrações baixas não influenciam de forma apreciável o potencial osmótico do 

solo, a perigosidade do Al3+ para as plantas deve-se exclusivamente ao «stress» iónico 

(POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Também os iões da classe B (por exemplo, Cu+, Ag+, Hg2+) e 

os da classe de fronteira (por exemplo, Cd2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Pb2+, Mn2+), que incluem 

numerosos micronutrientes essenciais, são tóxicos em concentrações da ordem de μM e, por 

tanto, induzem «stress» iónico sem provocarem «stress» salino. 

Na figura 8.2 apresenta-se uma simplificação da tabela periódica, onde se indica a 

classificação dos elementos de acordo com as suas propriedades metálicas e a sua importância 

biológica para as plantas superiores. 

 

 

 

                                                      
2 Índice iónico (Ii) é o cociente entre o quadrado da carga (Z) e o raio iónico (r), Ii = Z2/r. 
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Figura 8.2- Representação simplificada da tabela periódica dos elementos químicos (adaptada de 
POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

 

 

8.2.1- CONCENTRAÇÕES TÓXICAS DE METAIS 
 
Do ponto de vista da contaminação ambiental, WOOD (1974) classifica os metais e 

metalóides de acordo com três critérios: “não crítico”, “tóxico, mas muito insolúvel ou muito raro” e 

“muito tóxico e relativamente acessível” (tabela 8.1). 

 
Tabela 8.1- Classificação dos metais e metalóides em não críticos e tóxicos, do ponto de vista da 
contaminação ambiental (segundo WOOD, 1974; SHAW et al., 2004). 

 

Não crítico Tóxico, mas raro Tóxico e acessível 

Na, K, Mg, Ca, Fe, Li, Sr e Al 
Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, Ga, La, Os, 

Rh, Ir, Ru, Ba 

Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, As, Se, Te, Pd, 

Ag, Cd, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Sb, Bi 

 

Comparando esta classificação dos metais e metalóides, de acordo com a sua toxicidade e 

disponibilidade, com a classificação proposta por NIEBOER e RICHARDSON (1980) é possível 

estabelecer algumas relações. Assim, a maior parte dos elementos que se revelam “não críticos”, 

como o Na, o K, o Mg e o Ca, pertencem à classe A. Por outro lado, a maioria dos elementos 

“muito tóxicos e relativamente acessíveis” pertencem à classe B. 

Diversos trabalhos (ROSS, 1994; MCBRIDE, 1994; ALLOWAY, 1995a; KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001), que põem a tónica nos níveis de toxicidade, têm constatado que os metais mais 
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tóxicos para as plantas superiores são o Cd, o Co, o Cu, o Hg, o Ni, o Pb e, possivelmente, 

também a Ag, o Be, o As e o Sn. No entanto, dada a complexidade do ambiente edáfico, ainda 

não foi possível estabelecer, com carácter geral para os diferentes tipos de solos, uma normativa 

que permita apontar um nível que marque a toxicidade de um determinado elemento, uma vez que 

as concentrações efectivamente tóxicas desses elementos nos tecidos das plantas são muito 

difíceis de estabelecer. 

Porém, alguns autores têm apresentado valores que traduzem aproximações de possíveis 

quantidades nocivas de elementos vestigiais para as plantas, com base em vários critérios (ALLEN 

et al., 1993; ROSS, 1994; MCBRIDE, 1994; ALLOWAY, 1995a; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Segundo POSCHENRIEDER e BARCELÓ (2004), do ponto de vista fisiológico é preferível definir 

“concentrações tóxicas críticas” (CTxC) com base nas concentrações tecidulares do metal ou 

metalóide que provocam uma redução padrão (normalmente de 10%, CTxC10%) no crescimento 

(por exemplo, crescimento radicular), da produtividade (por exemplo, peso dos frutos), da taxa 

fotossintética, ou de outro processo fisiológico relevante. Estas CTxC10% variam significativamente 

em diferentes espécies, o que implica grandes diferenças na tolerância das plantas aos metais 

potencialmente tóxicos. Na tabela 8.2 apresentam-se os valores, sugeridos por alguns 

investigadores, de concentrações tóxicas em solos e plantas de alguns dos elementos químicos 

mais importantes, assim como de concentrações típicas de metais em plantas hiperacumuladoras. 

 
Tabela 8.2- Intervalos de concentrações tóxicas críticas (CTxC) em solos e plantas, níveis normais, de 
deficiência e de toxicidade para as plantas e concentrações típicas em plantas hiperacumuladoras de 
diferentes elementos químicos (valores em mg/kg). 
 

Elemento CTxC nos 
solos1 

CTxC10% nas 
plantas2 

Espécie de 
maior 

toxicidade3 

Toxicidade 
para as 
plantas4 

Níveis de 
deficiência 
em plantas5 

Níveis 
normais em 

plantas6 

Concentrações em 
hiperacumuladoras7 

Fe ⎯ ⎯ ⎯ L (> 1000) ⎯ 18 – 1000 ⎯ 

Mn 1500 – 3000 100 – 7000 Mn2+ LM (300-500) 15 – 25 20 – 300 11000 – 34000 

Cu 60 – 125 5 – 64 Cu2+ MH (20-100) 2 – 5 5 – 30 4000 – 12000 

Zn 70 – 400 100 – 900 Zn2+ LM (100-400) 10 – 20 27 – 150 10000 – 40000 

Pb 100 – 400 ⎯ Pb2+ M (30-300) ⎯ 5 – 10 1000 – 8200 

Cr 75 – 100 2 – 18 Cr2+ MH (5-30) ⎯ 0,1 – 0,5 ⎯ 

Co 25 – 50 4 – 40 Co2+ MH (15-50) ⎯ 0,02 – 1 2000 – 10000 

Ni 100 8 – 220 Ni2+ MH (10-100) ⎯ 0,1 – 5 13000 – 470000 

Mo 2 – 10 ⎯ MoO4
2- M (10-50) 0,1 – 0,3 0,2 – 1 ⎯ 

Cd 3 – 8 4 – 200 Cd2+ MH (5-30) ⎯ 0,05 – 0,2 ⎯ 

Sn 50 63 Sn2+ MH (60) ⎯ 0,2 – 6,8 ⎯ 

W ⎯ ⎯ WO4
2- ⎯ ⎯ 0,005 – 0,15 ⎯ 

Ag 2 1 – 4 Ag+ H (5-10) ⎯ 0,5 ⎯ 

As 15 – 50 1 – 20 As4
3- MH (5-20) ⎯ 1 – 1,7 ⎯ 

U ⎯ ⎯ UO2
2+ ⎯ ⎯ 0,005 – 0,06 ⎯ 

1Concentrações nos solos tóxicas para as plantas, segundo KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; 2Concentrações tóxicas 
para várias espécies de plantas (folhas) que provocam uma redução de 10% no seu crescimento, segundo ALLOWAY, 
1995a; 3Segundo ALLEN et al., 1993, MCBRIDE, 1994 e KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; 4Segundo MCBRIDE, 1994 e 
KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001: H- alta toxicidade; M- toxicidade moderada; L- baixa toxicidade, (1-2)- concentração nas 
plantas (folhas), em mg/kg, indicadora de sensibilidade (1) e tolerância (2); 5, 6Segundo KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; 
7Concentrações em algumas espécies hiperacumuladoras segundo BAKER & WALKER, 1990). 
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Na tabela 8.2 apresentam-se também, para cada elemento, a espécie iónica de maior 

toxicidade. De facto, há que ter em conta que nem todas as espécies químicas solúveis de um 

dado metal apresentam a mesma toxicidade. Geralmente, a forma de catião livre (Cd2+, Cu2+, Al3+, 

etc.) parece ser a forma mais fitotóxica (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

Por outro lado, a formação de complexos, especialmente os que resultam da ligação a 

componentes orgânicos solúveis do solo, podem reduzir consideravelmente a toxicidade, apesar 

de incrementarem a concentração total solúvel. Os ligandos com maior afinidade para os metais 

são principalmente os ácidos orgânicos (cítrico, málico, tartárico, etc.), os fenóis e certos 

aminoácidos, tais como os sideróforos de origem microbiana e os fitosideróforos, exsudados pelas 

próprias plantas (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

 

 

8.2.2- BIODISPONIBILIDADE E BIOACUMULAÇÃO DE METAIS 
 
Tal como o exposto no capítulo 6, as concentrações máximas admissíveis em solos de uso 

agrícola (ou outro) pelas distintas legislações, assim como os valores de concentrações críticas 

apresentadas por diversas publicações, baseiam-se nas concentrações totais. Tal sucede, 

fundamentalmente, por razões práticas e para simplificação das recomendações e disposições 

legais. Porém, é consensual que a fitotoxicidade dos metais e metalóides no solo não depende da 

concentração total, mas sim da sua biodisponibilidade. 

As diferentes propriedades físicas e químicas do solo, além dos factores biológicos, 

condicionam a solubilidade e especiação dos metais e metalóides e, portanto, a sua 

biodisponibilidade e fitotoxicidade (capítulo 7). Resumidamente, a maioria dos metais é mais 

solúvel em solos ácidos (excepcionalmente, a disponibilidade do Mo pode aumentar com o pH) e 

em ambientes com valores moderados de potencial redox (excepcionalmente, os baixos valores 

de potencial redox, que se verificam, por exemplo, em solos encharcados, podem aumentar a 

solubilização de Mn e Fe). Também o conteúdo e o tipo de matéria orgânica do solo e a actividade 

microbiana influenciam a solubilidade dos metais e metalóides, assim como afectam a sua 

especiação. 

A biodisponibilidade dos metais e metalóides presentes no solo pode também ser 

manipulada através da libertação de compostos orgânicos pelas raízes. Por exemplo, a libertação 

de exudados pode aumentar a solubilidade de várias formas de metais, pois na composição 

destes podem estar incluídos ácidos como: acético, cítrico, oxálico, málico, fumárico e succínico 

(GARDNER et al., 1982; CHANEY et al., 1997; MA et al., 2001; LAMBERS, 2004). Também os 

compostos orgânicos provenientes da descamação de células radiculares podem ter influência, 

ainda que indirectamente, pois estes constituem fontes de energia para muitos microrganismos 

que podem, por sua vez, interferir na solubilização de metais. 

Por outro lado, as raízes também podem libertar os chamados “fitosideróforos”, que 

complexam fortemente metais como o Fe, o Cd, o Cu e o Zn (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 
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No entanto, a interacção entre microrganismos, metais e plantas é ainda mais complexa, 

pois os processos rizosféricos são co-dependentes da acção de microrganismos presentes no 

solo, que podem influenciar várias interacções ambientais. Assim, por exemplo, o 

desenvolvimento de bactérias quimiotróficas, com capacidade de acidificar o solo, pode modificar 

a biodisponibilidade de metais e, consequentemente, as demais interacções rizosféricas e a 

própria adaptação das plantas (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004; KUFFNER et al., 2008). 

Porém, existe, ainda, grande necessidade de desenvolvimento do conhecimento a respeito 

destas interacções. E estes conhecimentos não se restringem somente às relações directas e 

indirectas entre plantas e bactérias, mas também devem considerar as interacções com fungos. 

Um bom exemplo são as associações simbióticas de plantas com fungos do tipo micorrizas (endo- 

e ecto-) em solos contaminados, que constituem uma nova dimensão a ser explorada, pois 

modificam as interacções entre plantas e metais, além de ampliarem o volume de solo sob 

influência da presença vegetal (JEFFRIES et al., 2003; ARRIAGADA et al., 2005; HILDEBRANDT et al., 

2007; CAVAGNARO, 2008). 

 

 

8.2.2.1- PADRÕES DE ACUMULAÇÃO EM PLANTAS 
 
As várias espécies de plantas podem manifestar diferenças significativas na capacidade de 

absorver, translocar e acumular metais e metalóides. Segundo os padrões de acumulação destes 

elementos, BAKER (1981) distingui fundamentalmente três tipos de plantas: as acumuladoras, as 

indicadoras e as excluidoras (ou exclusoras) (figura 8.3). Em qualquer dos casos, estes diferentes 

padrões de acumulação podem apresentar-se com valores mais ou menos elevados de 

concentrações externas (solo, água, sedimento) e internas (tecidos da planta). 

 

 
 

Figura 8.3- Padrões de acumulação de metais e metalóides em plantas, em função da disponibilidade no solo 
(segundo BAKER, 1981; ADRIANO, 2001; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004; PRASAD, 2004a; GREGER, 2004). 
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Nas plantas excluidoras a concentração de um dado elemento nos seus tecidos é baixa, 

ainda que no respectivo ambiente externo essa concentração seja elevada. Estas plantas devem 

possuir barreiras fisiológicas que impedem a absorção e/ou translocação dos elementos em 

causa. Porém, quando as concentrações desses elementos no ambiente externo são muito 

elevadas, estas barreiras perdem a sua função, provavelmente como resultado da acção tóxica 

desses metais, verificando-se grandes incrementos na sua entrada e acumulação na planta 

(BAKER, 1981; ADRIANO, 2001; GREGER, 2004). 

Por sua vez, as plantas acumuladoras caracterizam-se por elevadas concentrações 

tecidulares de metais e metalóides quando se verificam baixas concentrações desses elementos 

no ambiente externo. Estas plantas desenvolveram certos mecanismos de desintoxicação dos 

seus tecidos, permitindo a acumulação de concentrações elevadas desses elementos químicos. 

Porém, em situações de concentrações muito elevadas de metais no ambiente externo, estas 

plantas não manifestam incrementos proporcionais na sua acumulação tecidular, provavelmente 

devido à competição entre os iões metálicos pelos sítios de absorção (BAKER, 1981; ADRIANO, 

2001; GREGER, 2004; PRASAD, 2004a). 

Muitas espécies vegetais apresentam um padrão do tipo acumulador nas raízes, enquanto 

que o transporte para as partes aéreas está restringido, verificando-se aí um padrão típico de 

exclusão. Como os processos fotossintéticos são particularmente sensíveis à toxicidade dos 

metais e metalóides e as raízes parecem capazes de armazenar maiores concentrações de 

metais em formas inócuas, esta dualidade nos padrões de acumulação tem sido interpretada 

como um mecanismo importante na tolerância de metais pesados e metalóides em muitos 

espécies (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

Nas plantas indicadoras verifica-se uma relação linear entre a concentração de um dado 

elemento no meio externo e a concentração tecidular (BAKER, 1981; ADRIANO, 2001; GREGER, 

2004; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Este fenómeno é muito interessante, especialmente do 

ponto de vista prático, uma vez que permite, a partir de análises químicas das plantas, deduzir a 

concentração no substrato. Assim, este padrão de acumulação pode ser de grande utilidade, tanto 

em estudos de monitorização da contaminação ambiental, como na prospecção mineira (BROOKS, 

1983; WICKLAND, 1990; BROOKS, 1993; ERNST, 1993; WITTIG, 1993). 

Um caso extraordinário do padrão do tipo acumulador é o das chamadas plantas 

hiperacumuladoras. Estas espécies têm a capacidade de concentrar níveis muito elevados de 

metais e metalóides nas suas partes aéreas, alcançando concentrações mais de cem vezes 

superiores às normais (tabela 8.2) (BAKER & BROOKS, 1989; BROOKS, 1998a; POSCHENRIEDER & 

BARCELÓ, 2004; PRASAD, 2004a; BRANQUINHO et al., 2007). As plantas hiperacumuladoras foram 

originalmente definidas por BROOKS et al. (1977) como aquelas cujas folhas alcançavam 

conteúdos superiores a 1000 mg/kg (0,1%) de Ni, em peso seco. Este conceito foi, mais tarde, 

redefinido para incluir plantas que acumulam grandes concentrações de outros metais pesados; 
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mantendo-se o nível de 1000 mg/kg, em peso seco, para a maioria dos elementos químicos, 

excepto para o Cd (>100 mg/kg), Mn e Zn (>10000 mg/kg) e Au (>1 mg/kg) (REEVES & BROOKS, 

1983; BAKER & BROOKS, 1989; REEVES et al., 1995; ANDERSON et al., 1998). 

Mais recentemente, outros autores têm sugerido outros critérios para o reconhecimento de 

plantas hiperacumuladoras: que as concentrações de um dado metal nas partes aéreas da planta 

sejam entre 10 e 500 vezes superiores às da mesma espécie de planta de ambientes não 

contaminados (YANQUN et al., 2005); que a razão das concentrações entre as partes aéreas e a 

raiz seja, invariavelmente, superior a 1 (MCGRATH & ZHAO, 2003; YANQUN et al., 2005); ou que a 

razão das concentrações entre as partes aéreas e o solo seja superior a 1 (MCGRATH & ZHAO, 

2003; YANQUN et al., 2005). 

Conhecem-se muitas plantas hiperacumuladoras, sendo já clássicos os exemplos de 

Thlaspi caerulescens, com ecotipos capazes de hiperacumular Zn e Cd, das muitas espécies 

hiperacumuladoras de Ni do género Alyssum (por exemplo, A. pintodasilvae, A. murale, A. 

bertolonii), ou Minuartia verna que alcança concentrações até 0,7% de Pb e 1,7% de Zn em peso 

seco (BROOKS, 1998a). 

Quanto à distribuição dos elementos químicos nas plantas, entre os seus diferentes órgãos, 

podem considerar-se três grupos (ADRIANO, 2001): (1) elementos uniformemente distribuídos entre 

as raízes e as partes aéreas, como por exemplo o Zn, Mn, Ni e B; (2) elementos que ocorrem 

maioritariamente nas raízes, mas que também ocorrem nas partes aéreas em quantidades 

moderadas e, por vezes, elevadas, como por exemplo o Cu, Cd, Co e Mo; e (3) elementos que 

ocorrem essencialmente nas raízes, com quantidades muito pequenas nas partes aéreas, como 

por exemplo o Pb, Sn, Ti, Ag; Cr e V. No entanto, estes grupos podem variar de acordo com as 

espécies de plantas e as condições do solo e do ambiente. 

 

 

8.2.2.2- PROCESSOS DE ABSORÇÃO E TRANSPORTE 

 

Nas plantas terrestres superiores a principal via de entrada de metais pesados e metalóides 

é a raiz. Segundo STREIT e STUMM (1993), CLEMENS et al. (2002) e GREGER (2004) o mecanismo 

principal de entrada, translocação e acumulação dos elementos químicos na planta é constituído, 

fundamentalmente, por cinco etapas em sequência (figura 8.4): (1) Mobilização dos iões, no solo, 

mediante secreção de quelatos e acidificação da rizosfera; (2) entrada na raiz, quelatação de 

metais e compartimentação vacúolar do excesso de metais; (3) transporte ao longo da raiz até às 

partes aéreas, via sistema vascular (xilema); (4) e (5) transporte dos elementos para os vários 

órgãos da planta, distribuição pelas diferentes células, armazenagem nos tricomas e 

compartimentação do excesso de metais (desintoxicação). 
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Figura 8.4- Mecanismos moleculares envolvidos na absorção, transporte e acumulação de metais pelas 
plantas (PC = parede celular; M = metal) (adaptado de CLEMENS et al., 2002). 

 

Os movimentos dos iões metálicos no solo podem ocorrer tanto por difusão, através da 

solução do solo, comandada pelo gradiente de concentrações criado pela absorção de iões pela 

raiz, como, simultaneamente, por fluxo de massa, da solução do solo, à medida que esta se move 
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para a raiz e é absorvida (MCLAUGHLIN, 2002; GREGER, 2004; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

Quando a solubilidade dos metais é muito baixa, podem actuar outros processos, biológicos, tais 

como: a síntese de agentes quelantes orgânicos pela raiz e por microrganismos associados; a 

redução do estado de oxidação dos metais através de enzimas (metal-redutases), que se 

encontram na raiz na membrana plasmática; por aumento da solubilidade dos metais por 

alteração do pH do solo (STREIT & STUMM, 1993; CLEMENS et al., 2002; GREGER, 2004). 

A camada exterior da raiz, a epiderme, é constituída por extensões, os pêlos radiculares, 

que aumentam consideravelmente a área de contacto com o solo, e possuem um revestimento 

péctico que possibilita a adesão de partículas do solo. A maioria das raízes é composta por 

células de parênquima, em número elevado e com um arranjo livre, com espaço entre elas, 

formando o córtex. A parte central da raiz, a medula, contém o sistema vascular que é 

responsável pelo transporte de açúcares (alimento), água e sais minerais através da planta. Estes 

tecidos contêm o xilema, que conduz a água e as substâncias minerais para as partes aéreas da 

planta, e o floema, que conduz as substâncias orgânicas, sintetizadas no processo de 

fotossíntese, das folhas até às raízes. A medula encontra-se rodeada por uma camada distinta de 

células, a endoderme, que separa a medula do córtex. A rodear as paredes destas células 

encontra-se uma faixa de material suberizado, chamada banda de Caspary, que forma uma 

barreira impermeável à água e a solutos iónicos. Para chegar ao xilema, a água e os solutos 

devem atravessar uma membrana, a plasmalema, que, provavelmente, controla as suas entradas 

para a planta (STRASBURGER et al., 1994; BARCELÓ COLL et al., 2001; MCLAUGHLIN, 2002). Alguns 

dos iões metálicos, que se difundem para o interior da raiz, são impedidos de sair pelas cargas 

negativas nas paredes celulares, resultantes de grupos carboxílicos dissociados. Após a entrada 

na raiz, os iões podem ser aí armazenados ou transportados para as partes aéreas (STREIT & 

STUMM, 1993; CLEMENS et al., 2002; GREGER, 2004). 

 

 
 

Figura 8.5- Esquema de um corte transversal numa raiz mostrando os principais tecidos e as vias de 
transporte através da raiz (simplástica e apoplástica) (adaptado de STREIT & STUMM, 1993). 
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Há evidências de transporte de metais através da raiz por duas vias: 1) absorção passiva 

pelo apoplasma e 2) absorção activa pelo simplasma. Nas plantas superiores, os catiões da 

solução do solo movem-se passivamente para dentro da raiz, para o apoplasma. As paredes 

celulares consistem numa rede de celulose, hemicelulose (incluindo pectina) e glucoproteínas, 

que possuem cargas negativas originadas pelos grupos carboxílicos (-R-COO-), os quais 

funcionam como permutadores catiónicos e repulsores de aniões. Os catiões di- e polivalentes 

são preferencialmente atraídos para estes locais de permuta catiónica. 

Para os iões metálicos passarem para o xilema e serem distribuídos pela planta, devem 

passar através da membrana plasmática, na endoderme; o que só pode ocorrer por transporte 

activo, via simplasma. Este fenómeno, de transporte activo de iões através da membrana 

plasmática, por vezes contra o gradiente de concentrações dos solutos, deve ser facilitado por 

qualquer mecanismo de transporte que necessita da acção de ionóforos específicos, a natureza 

dos quais ainda não está bem elucidada. Este mecanismo parece estar dependente do tipo de ião, 

tamanho, valência e geometria do local de transporte. 

No entanto, dispõe-se já de uma série de estudos cinéticos sobre os mecanismos 

específicos de transporte através da membrana plasmática, e inclusive de avanços sobre a sua 

natureza molecular e genética, sobretudo relativamente ao transporte do Fe e do Zn, entre os 

elementos essenciais e, de algumas evidências de carácter mais pontual, sobre o Cd e o Al, entre 

os tóxicos (PENCE et al., 2000; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Segundo estes estudos, 

existem transportadores de metais com diferentes afinidades (alta e baixa) e possíveis relações 

moleculares de valor evolutivo, nomeadamente do tipo da denominada família ZIP (“ZRT, IRT-like 

Protein”) de transportadores de metais (GUERINOT, 2000). Porém, ainda são necessários avanços 

importantes para se poder interpretar de forma mais completa os mecanismos de transporte dos 

metais através das membranas plasmáticas e a sua possível regulação funcional. Em todo o caso, 

as características e propriedades da parede celular e da membrana celular representam um papel 

central e bem diferenciado nos mecanismos de captação e de absorção e, também, na resistência 

aos metais. 

Relativamente ao transporte dos metais a longa distância, desde a raiz até ás folhas, 

através do xilema, os estudos realizados têm-se centrado fundamentalmente na forma de 

transporte e no possível papel da transpiração neste processo. 

Embora seja difícil, tecnicamente, obter dados fiáveis sobre a especiação dos metais na 

seiva do xilema, os resultados obtidos têm apontado para que o Zn possa ser transportado como 

ião livre Zn2+ ou complexado com citrato ou malato (LONGNECKER & ROBSON, 1993). Os 

aminoácidos parecem desempenhar um papel importante no transporte do Cu; a histidina tem 

também sido identificada como ligando da abundante quantidade de Ni transportada nas espécies 

hiperacumuladoras deste metal (KRÄMER et al., 1996). 

Diversos estudos têm demonstrado que a transpiração influencia a taxa de transporte 

xilémico de metais e metalóides. No entanto, os resultados indicam que não se trata simplesmente 

de um fluxo em massa que arrasta, desde a raiz até às folhas, o conteúdo metálico que penetrou 
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no xilema (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Assim, os metais transportados na forma catiónica, 

como por exemplo o Cd2+, estão sujeitos a fenómenos de intercâmbio catiónico. Além disso, em 

diversos casos, tem-se observado um importante transporte lateral de metais em direcção a 

células de transferência, o que pode reduzir significativamente a concentração de metais na seiva 

do xilema. 

São também pouco conhecidos os mecanismos que intervêm no transporte de metais no 

floema. Esta é a via de transporte responsável quer pela acumulação de metais nos frutos e 

sementes, quer pela translação sistémica de metais absorvidos pelas folhas desde a atmosfera. O 

transporte de metais pelas células vivas do floema deverá ser difícil, devido ao pH alcalino e à 

presença de altas concentrações de P, o que favorece a sua insolubilização (POSCHENRIEDER & 

BARCELÓ, 2004). No entanto, no caso do Zn e provavelmente do Cd, a formação de complexos 

com diversos aminoácidos ou com a nicotinamida facilitará o transporte pelo floema. 

 

 

8.2.2.3- INDICADORES DE BIODISPONIBILIDADE / BIOACUMULAÇÃO 
 

A composição química das plantas, em um dado momento, reflecte (1) a disponibilidade dos 

elementos químicos presentes no solo da vizinhança do sistema radicular (rizosfera) e (2) a 

capacidade das plantas para absorver, transportar e acumular esses elementos. 

Por sua vez, a composição de uma planta individual também varia substancialmente entre 

os seus diferentes tipos de tecidos e órgãos. Geralmente, as partes vegetativas das plantas, como 

as folhas, os caules e as raízes, apresentam variações mais extensas na sua composição química 

do que os frutos, os tubérculos e as sementes (BERRY, 1986; NAGARAJU & KARIMULLA, 2002). 

Assim, no sentido de estabelecer quantificações das relações solo – planta e/ou entre 

órgãos da planta os trabalhos de biogeoquímica têm apresentado um conjunto de índices ou 

coeficientes tradutores dessas relações e que, portanto, são também indicadores da 

biodisponibilidade/bioacumulação dos elementos químicos nas plantas, em geral, e nos seus 

órgãos, em particular. 

Uma forma de verificação das relações planta – solo, para cada elemento, associada aos 

métodos biológicos de detecção de jazigos minerais, consiste na determinação do “Coeficiente de 

Absorção Biológica“ (CAB). Este é, reconhecidamente, um dos mais importantes parâmetros 

biogeoquímicos de caracterização da intensidade de absorção dos elementos químicos pelas 

plantas a partir do seu substrato, e que KOVALEVKY (1969 citado por BROOKS, 1983) definiu como 

sendo a relação entre a concentração de um elemento nas cinzas da planta (Cp) e a concentração 

do mesmo elemento no substrato (Cs): 

 
CAB = Cp/Cs 
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O cálculo dos valores de CAB pode também ser feito com base no peso do material seco. 

Os valores de CAB são, para a maioria dos elementos menores do que a unidade. Também os 

elementos que constituem nutrientes essenciais para as plantas são normalmente absorvidos em 

maior grau que os restantes elementos (BROOKS, 1983). 

A utilidade da determinação do CAB para as várias espécies prende-se com o facto de nem 

todo o tipo de material biológico ser bom indicador de concentração de elementos vestigiais nos 

solos. Diversos factores, relacionados com aspectos fisiológicos próprios de cada espécie de 

planta, podem conduzir a que as plantas não absorvam elementos vestigiais em quantidades que 

traduzam o teor dos elementos contidos no solo. Também factores inerentes às características e 

propriedades do próprio solo podem condicionar a capacidade de utilização dos elementos pelas 

plantas. 

ALLOWAY et al. (1988) designaram este mesmo índice por “Coeficiente de Acumulação 

Biológica” e centraram a atenção no facto de a entrada dos elementos químicos (“uptake”) nas 

plantas poder ser avaliada através deste índice. BAKER (1981) e BRANQUINHO et al. (2007) 

designam esta mesma razão de concentrações (planta/solo) por “Factor de Enriquecimento” (FE). 

HOZHINA et al. (2001) utilizam a designação “Factor de Concentração”. ADRIANO (2001), ANAWAR et 

al. (2006) e CASADO et al. (2007), entre outros autores, referem-se a este índice com a designação 

“Coeficiente de Transferência” (CT). 

PERELMAN (1966 citado por NAGARAJU & KARIMULLA, 2002) classificou os valores de CAB em 

cinco grupos: 1) “absorção intensa” (CAB 10-100); 2) “absorção forte” (CAB 1-10); 3) “absorção 

intermédia” (CAB 0,1-1); 4) “absorção fraca” (CAB 0,01-0,1); 5) e “absorção muito fraca” (CAB 

0.001-0,01). 

Atendendo ao valor do FE, BAKER (1981) propôs a classificação da respectiva planta em 

três grupos: 1) “acumuladora” (FE >1); 2) “indicadora” (FE = 1); 3) “excluidora” (FE <1). 

Baseado no peso seco, e atendendo à possibilidade de existência de diferentes níveis de 

barreiras fisiológicas à entrada e à translocação de elementos químicos na planta, KOVALEVSKII 

(1979) propôs uma metodologia baseada principalmente na razão entre as concentrações 

máximas (L1), obtidas para cada elemento, e o teor de fundo biogeoquímico (L0). 

Este procedimento permite classificar o tipo de barreira fisiológica em quatro categorias: 1) 

“sem barreira” (L1/L0 > 300); 2) “barreira alta” (L1/L0 = 30-300); 3) “barreira média” (L1/L0 = 3-30); 4) 

e “barreira baixa” (L1/L0 < 3). No primeiro caso, a planta apresenta um nível muito baixo de 

exclusão do elemento químico em questão, pelo que a amostra biológica pode ser extremamente 

útil em prospecção biogeoquímica ou em bioindicação ambiental; no segundo caso, verifica-se 

uma exclusão parcial face às elevadas concentrações do elemento no solo, mas ainda assim a 

amostra biológica pode ser utilizada nas acções referidas; no terceiro caso, “barreira média”, a 

amostra biológica é provavelmente imprópria para indicação biogeoquímica; a última situação 

implica um alto nível de exclusão do elemento presente no solo, pelo que a amostra biológica 

respectiva não pode ser utilizada como bioindicadora. 
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A verificação das relações entre os órgãos de uma dada planta é usualmente feita, em 

biogeoquímica, mediante a utilização do “Coeficiente Acrópeto” (CA). BROOKS (1983) adaptou este 

termo do descrito por SABININ, em 1955, definindo-o como a relação entre a concentração de um 

elemento num órgão particular (Co) e a concentração do mesmo elemento no órgão padrão da 

mesma espécie (Cx): 

 
CA = Co/Cx 

 

As relações entre plantas podem também ser verificadas, com recurso ao “Coeficiente de 

Absorção Relativa” (CAR), adoptado da terminologia de KOVALEVSKY por BROOKS (1983). Este 

coeficiente é dado pela relação entre a concentração de um elemento numa espécie de planta 

(Cp) e a concentração do mesmo elemento noutra espécie utilizada como referência ou padrão 

(Cr): 

 
CAR = Cp/Cr 

 
A determinação deste coeficiente é particularmente importante de forma a cobrir-se 

adequadamente uma área uma vez que, muitas vezes, uma dada espécie não está 

uniformemente distribuída na área estudada, sendo necessário o recurso a mais que uma 

espécie. Desta forma, o CAR colmata os problemas levantados pela comparação dos valores de 

CAB de espécies diferentes. Estes valores permitem, assim, fazer a comparação entre as 

diferentes espécies, uma vez que os respectivos valores são expressos numa só base. 

O efeito do tempo como variável pode ser introduzido com a aplicação do “Coeficiente de 

Absorção Temporal” (CAT), utilizado por BROOKS (1983) e adoptado do conceito de KOVALEVSKY. 

Este coeficiente define-se como a relação entre a concentração de um elemento, num certo órgão 

da planta, num determinado momento (Ct) e a concentração do mesmo elemento, no mesmo 

órgão, até ao tempo correspondente de hibernação, até à maturação ou em órgãos de idade 

diferente (Ch): 

 
CAT = Ct/Ch 

 
As variações nos valores de CAT podem ser correspondentes a períodos curtos ou longos. 

Nos períodos longos o CAT permite observar a acumulação de elementos nos tecidos 
metabólicos. A grande utilidade deste coeficiente reside em conhecer-se quais as melhores 
estações do ano para amostrar as espécies de plantas em questão, indicadoras de maior 
acumulação de elementos. 

Recentemente, mas na mesma linha de caracterização, têm surgido outros índices que 
permitem complementar a informação obtida com a aplicação dos anteriores. 
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KIDD et al. (2007) e BRANQUINHO et al. (2007) referem o “Factor de Transporte” (FT) e o 
“Factor de Translocação” (FT), respectivamente, como a razão entre a concentração de um dado 
elemento nas folhas, ou nas partes aéreas, e a concentração do mesmo elemento nas raízes. 

KIDD et al. (2007) calcularam ainda o “Factor de Bioacumulação” (FB), através da razão 
entre a concentração de um dado elemento na planta e a concentração do mesmo elemento na 
fracção biodisponível do solo (fracções solúvel em água + trocável). Também ANAWAR et al. 
(2006) e CASADO et al. (2007) determinaram uma razão semelhante, chamando-lhe “Factor de 
Bioconcentração” (FB), na qual a fracção biodisponível corresponde apenas à fracção solúvel em 
água. Assim, o FB reflecte a capacidade da planta em absorver os elementos do solo que ocorrem 
em formas biodisponíveis (solúvel em água ou solúvel em água + trocável) determinadas 
mediante extracção química com soluções apropriadas. Portanto, segundo ABREU et al. (2008), 
quando se consideram os elementos vestigiais, e na ausência de sintomas de fitotoxicidade, o FB 
representa o nível de tolerância da planta a um dado elemento potencialmente tóxico. Segundo 
estes autores, a planta considera-se tolerante quando FB > 1. 

 
 

8.2.3- RESPOSTAS DAS PLANTAS À TOXICIDADE DOS METAIS (MECANISMOS DE 
RESISTÊNCIA) 

 
As situações críticas de toxicidade nas plantas iniciam-se nas células da raiz. A inibição do 

crescimento longitudinal da raiz constitui, normalmente, um dos primeiros sintomas externos do 
efeito tóxico e, neste sentido, a medida da taxa relativa do alongamento radicular pode ser usada 
como indicador para diferenciar entre genótipos sensíveis e tolerantes (DE KOE et al., 1992; DE 

KOE & JAQUES, 1993; DE KOE, 1994; FAVAS, 2001). 
Esta redução no crescimento longitudinal da raiz deve-se à inibição da divisão celular e/ou 

do alongamento celular no meristema apical; efeito que também pode induzir ao engrossamento 
radial e ao estímulo na produção de raízes laterais que, no entanto, registam pequeno 
crescimento. O resultado é um padrão anómalo de crescimento e um sistema radicular curto e 
atrofiado, que é pouco eficiente na exploração do solo e apresenta uma capacidade muito restrita 
de absorção de água e nutrientes essenciais (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Como 
consequências indirectas destas limitações podem apontar-se a maior sensibilidade à seca e a 
deficiência mineral, especialmente de P e K, nestas plantas. 

Segundo POSCHENRIEDER e BARCELÓ (2004), só em casos excepcionais, de contaminação 
atmosférica ou de excesso de metais essenciais relativamente móveis (como por exemplo o Mn), 
é que os efeitos primários de toxicidade se originam inicialmente nas partes aéreas. Em qualquer 
caso, a grande variedade de compartimentos e de processos metabólicos da célula vegetal 
oferece uma vasta diversidade de respostas biológicas, umas claramente tóxicas e degenerativas 
e outras, em certas espécies ou genótipos, que podem ter uma função de defesa. 

A situação inicial de toxicidade celular poderá alcançar, posteriormente, e de acordo com as 
doses e as circunstâncias, os diversos órgãos e, assim, provocar alterações gerais nas diversas 
funções da planta e na sua regulação. Estes efeitos secundários, ou indirectos, originam 
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numerosos sintomas visíveis de toxicidade, que apenas em poucas ocasiões são suficientemente 
característicos para permitirem um diagnóstico acertado da sua causa. Na maioria dos casos, 
observa-se a redução da área foliar, cloroses semelhantes à induzida pela deficiência de Fe, 
manchas avermelhadas de natureza fenólica nos talos, pecíolos e folhas e necroses foliares 
(BROOKS, 1983; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Em casos crónicos, ou de níveis muito críticos 
de toxicidade, pode verificar-se a senescencia de diversos órgãos e, inclusive, a morte da planta. 
 
 

8.2.3.1- MECANISMOS DE RESISTÊNCIA 
 
Geralmente, as plantas adaptadas a solos com elevada disponibilidade de metais pesados 

e/ou metalóides revelam resistência específica ao metal/metalóide ou metais/metalóides que se 
encontram em excesso no solo no qual crescem. Os mecanismos implicados nesta resistência 
parecem específicos para cada metal ou metalóide. Segundo POSCHENRIEDER e BARCELÓ (2004), 
enquanto que a resistência simultânea a vários metais e metalóides presentes no substrato 
(“resistência múltipla”) é um fenómeno comum nas metalófitas, que evoluíram naturalmente sobre 
substratos com concentrações elevadas de vários metais, já a “corresistência” ou “resistência 
cruzada” (resistência a um metal não presente em abundância no substrato da planta, conferida 
pela resistência aos presentes em excesso) parece ser pouco frequente. 

À semelhança de outras situações de «stress», também no caso de excesso de metais 
pesados e/ou metalóides, podem distinguir-se fundamentalmente dois tipos de mecanismos de 
resistência (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004): 1) “prevenção” da entrada, ou excreção de iões 
potencialmente tóxicos (do conceito de “avoidance” ou resistência no sentido estrito, segundo 
LEVITT, 1980) e “tolerância” a elevadas concentrações internas. No entanto, segundo aqueles 
autores, esta distinção, entre mecanismos de prevenção e tolerância, é algo artificial, 
principalmente se tivermos em conta que a união de metais a diversos ligandos e a 
compartimentação subcelular implicam, por sua vez, a prevenção da toxicidade no simplasto, 
apesar de concentrações totais internas elevadas. 

Os principais mecanismos de prevenção e de tolerância são (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 
2004): 

 
1. Mecanismos de prevenção (permitem manter uma concentração baixa no 

simplasto): 

• Redução da absorção de espécies tóxicas mediante exsudação de 
substâncias para a rizosfera; 

• Imobilização no apoplasto; 

• Secreção, volatilização e efluxo. 
 

2. Mecanismos de tolerância (permitem suportar altas concentrações no simplasto): 

• Formação de complexos com ligandos orgânicos (desintoxicação); 
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• Acumulação nos vacúolos (compartimentação); 

• Enzimas tolerantes 
 

Exsudação de substâncias para a rizosfera 
Numerosos estudos sobre a interacção das plantas com o solo rizosférico têm demonstrado 

que as raízes podem alterar substancialmente as propriedades físicas e químicas do solo. A 
capacidade das raízes de estimularem a actividade microbiana, o estabelecimento de associações 
simbióticas com micorrizas, a modificação do pH e/ou do potencial redox, a produção de enzimas 
extracelulares (fosfatase ácida), de substâncias quelantes (ácidos orgânicos, fitosideróforos, 
fenóis) e a secreção de mucílago são mecanismos fundamentais para a mobilização e aquisição 
de nutrientes essenciais, tais como N, P e micronutrientes (MARSCHNER, 1995; HINSINGER, 2000). 
No entanto, como a toxicidade dos metais e metalóides está estreitamente relacionada com a 
actividade dos iões do solo em contacto com as raízes, aqueles mecanismos também poderão 
intervir na prevenção da toxicidade. 

Por exemplo, o mucílago, segregado pela coifa, que permite manter um elevado grau de 
humidade ao redor do ápice radicular e favorece a penetração da raiz através do solo, pode reter 
nas suas cargas negativas catiões como os do Al, Pb, Cu ou Cd, o que parece contribuir para a 
prevenção da entrada destes iões potencialmente tóxicos para o ápice radicular. Porém, o 
mucílago também parece facilitar a mobilização e absorção de alguns minerais como é o caso do 
Zn e do P (MARSCHNER, 1995). 

Também a capacidade das raízes em modificar o pH da rizosfera parece ser um 
mecanismo importante. Além da capacidade para fazer baixar o pH do solo envolvente, através da 
exsudação de ácidos orgânicos, pela raiz, a planta também possui mecanismos para induzir um 
aumento do pH, o que pode, pelo menos teoricamente, contribuir para a exclusão de iões 
metálicos. Esta possibilidade tem sido estudada especialmente em relação com a resistência ao 
Al. Tem-se verificado que genótipos resistentes ao Al de diversas espécies elevam o pH das 
soluções nutritivas onde se desenvolvem. Este aumento pode ser o resultado de um estímulo na 
segregação de HCO3

- ou de OH- como consequência das raízes absorverem mais aniões que 
catiões, situação que se verifica, por exemplo, em soluções nutritivas com NO3

- como fonte de N. 
No entanto, a exsudação de substâncias capazes de formar complexos com os metais 

parece ser o mecanismo mais importante (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). BARCELÓ e 
POSCHENRIEDER (2002) demonstraram com clareza que os complexos de Al com ácidos orgânicos 
(citrato, malato, oxalato, tartrato, etc.) ou com substâncias fenólicas são muito menos tóxicos para 
as plantas que o Al3+. Estes ligandos apresentam alta afinidade para os catiões da classe A 
(constantes de equilíbrio elevadas). Porém, para outros metais o papel da exsudação de 
substâncias quelantes não é tão evidente. Por exemplo, na alga Chlorella a resistência ao Cu 
parece ser devida à produção de quelantes extracelulares, enquanto que em plantas terrestres 
tem-se observado que a presença de quelantes aumenta a mobilidade dos metais, o que pode 
favorecer a sua absorção, especialmente se a concentração é baixa (VERKLEIJ & SCHAT, 1990). 
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Imobilização no apoplasto 
Uma porção importante do conteúdo total de metais de uma planta acumula-se no 

apoplasto. Segundo POSCHENRIEDER e BARCELÓ (2004), podem distinguir-se fundamentalmente 
três fracções apoplásticas: formas solúveis na água do espaço livre; iões metálicos retidos pelas 
cargas negativas das paredes celulares (espaço livre de Donnan); e formas sólidas. 

A fracção presente na água do espaço livre está em equilíbrio com a da solução do solo 
rizosférico e os exsudados radiculares referidos atrás podem influenciar de forma similar na 
especiação destes metais. Por exemplo, a diminuição da actividade de iões Al3+ no apoplasto 
radicular parece estar na base da resistência ao Al. 

As paredes celulares das células da raiz parecem desempenhar um papel muito importante 
na tolerância das plantas a metais tóxicos. TURNER e MARSHALL (1972) descobriram que as 
paredes celulares da raiz de uma planta tolerante a Cu e Zn, Agrostis tenuis, possuem uma 
capacidade de ligação aos catiões metálicos muito superior à das plantas não tolerantes da 
mesma espécie. Através da ligação dos iões tóxicos nas paredes celulares da raiz restringe-se o 
seu transporte na planta, evitando que cheguem a locais mais sensíveis da raiz e a outros órgãos. 
No entanto, têm sido sugeridas várias outras substâncias na parede celular, incluindo pectatos, 
aminoácidos e ácidos carboxílicos, como podendo funcionar como agentes complexantes dos 
metais (STREIT & STUMM, 1993; CLEMENS et al., 2002; GREGER, 2004; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 
2004; POHLMEIER, 2004). 

Com frequência, podem observar-se depósitos sólidos de metais na superfície radicular, 
nas paredes celulares e nos espaços intercelulares das raízes (BARCELÓ & POSCHENRIEDER, 2004). 
Este tipo de precipitação, evidentemente, reduz a disponibilidade do metal para ser transportado 
para o simplasto. 

 

Secreção, volatilização e efluxo 
Algumas plantas halófitas conseguem reduzir eficazmente a concentração salina nos seus 

tecidos foliares mediante a secreção activa de NaCl por glândulas salinas. Também já se 
verificou, através da análise das secreções de glândulas salinas de espécies de tamarindos 
expostas a Cd, que estas glândulas podem excretar Cd. Porém, a secreção foliar de metais por 
meio de glândulas e pêlos, como mecanismo de resistência a metais implicaria um elevado grau 
de tolerância à passagem de grandes concentrações de metais desde a raiz até às folhas. 
Segundo POSCHENRIEDER e BARCELÓ (2004), estes mecanismos de tolerância parecem ser 
específicos para cada tipo de metal e aqueles que conferem tolerância ao Na+ (metal alcalino) são 
diferentes dos mecanismos específicos dos diferentes metais pesados. 

A volatilização parece ter alguma importância na tolerância de bactérias e fungos ao Hg e 
As, e das plantas superiores ao Se. No caso das bactérias, a sua capacidade de volatilizar Hg 
implica a redução de iões Hg2+ a Hg mediante a acção de uma mercúrio-reductase. Foram já 
obtidas plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana que expressam o gene modificado (merA) de 
origem bacteriana. Estas plantas crescem melhor em meios com concentrações de HgCl2 que são 
claramente tóxicas para as plantas não transformadas (RUGH et al., 1996). Diversos fungos e 
bactérias também têm a capacidade de volatilizar o As, o que implica a conversão de arsenato ou 

 - 479 -



Capítulo 8 – BIOGEOQUÍMICA: RELAÇÕES SOLO – PLANTA 

arsenito em trimetilarsino que, por sua vez, é fortemente tóxico para os animais e para o homem. 
A volatilização, mediante metilação, também representa um papel importante na volatilização do 
Se por microrganismos edáficos. No entanto, a capacidade de volatilizar Se não parece estar 
restringida a microrganismos, já que a evaporação de Se a partir de solos aumenta na presença 
de plantas superiores do género Astragalus (BROOKS, 1998b). Algumas espécies deste género 
são hiperacumuladoras de Se e podem volatilizar este elemento mediante a formação de 
dimetildiselenuro (DMDSe); já outras espécies parecem volatilizar o Se na forma de 
dimetilselenuro (DMSe). 

O efluxo activo através da plasmalema é outro mecanismo que parece contribuir para a 
capacidade das plantas em manter concentrações baixas de metais no simplasto (CUMMING & 

TAYLOR, 1990). Por exemplo, estudos recentes apoiam a hipótese que o efluxo activo de Cu, 
promovido por níveis constitutivos elevados de Mg-ATPase, poderá ser responsável pela 
tolerância a concentrações extremas de Cu. Assim, o conhecimento emergente (WILLIAMS et al., 
2000) do papel das CPx-ATPases (ATPases com um motivo intramembranoso comum do tipo 
Cisteína-Prolina-x, sendo x cisteína, prolina ou histidina) no transporte de metais através das 
membranas poderá, em breve, permitir um conhecimento muito mais detalhado dos mecanismos 
de resistência baseados na exclusão e/ou compartimentação dos metais, assim como dos 
mecanismos de especificidade e dos ocasionais fenómenos de resistência cruzada 
(POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

 

Formação de complexos – desintoxicação no simplasto 
A desintoxicação de metais nas células vegetais tem sido atribuída à intervenção de 

diferentes metabolitos orgânicos, quelantes de metais, como por exemplo, ácidos orgânicos e 
aminoácidos, fitina, metalotioneínas, proteínas e péptidos sequestradores de metais, assim como 
a processos celulares de complexação (RAUSER, 1999; POHLMEIER, 2004). Entre estes 
metabolitos, as metalotioneínas e, principalmente, as fitoquelatinas têm despertado um especial 
interesse. 

As metalotioneínas são proteínas muito pequenas, com conteúdos extraordinariamente 
elevados em um ou mais metais (Cd, Cu, Zn) e em cisteína, cujas sequências de aminoácidos têm 
sido fortemente conservadas ao longo da evolução (RAUSER, 1999; PRASAD, 2004b). À 
semelhança das metalotioneínas, as fitoquelatinas sequestram iões metálicos tóxicos, com os 
quais estabelecem ligações covalentes. As fitoquelatinas são polipéptidos não proteicos, de baixo 
peso molecular, constituídos por um número variável (n = 2-11) de moléculas de cisteína e 

glutamina unidos a glicina [(γ-glutamil-cisteinil)n-glicina], serina (Poáceas) ou alanina 

(leguminosas). Devida à sua riqueza em grupos SH, estas fitoquelatinas têm uma elevada 
afinidade para catiões metálicos, especialmente da classe B e, em menor grau, da classe de 
fronteira. Por sua vez, os diferentes iões metálicos têm capacidades distintas de induzir a síntese 
de fitoquelatinas: Hg>Cd>As>Ag>Cu>Ni>Pb>Zn (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004; PRASAD, 
2004b). 

Assim, a hipótese de que as fitoquelatinas actuam como possível forma de transporte de 
metais, especialmente do Cd, relaciona-as com a compartimentação vacúolar. No entanto, 
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segundo POSCHENRIEDER e BARCELÓ (2004), a elevada tolerância ao Cd seleccionada sob 
condições naturais em metalófitas não se deve, aparentemente, às fitoquelatinas. E isto porque, 
sujeitas a concentrações externas iguais, alguns ecotipos sensíveis ao Cd de Silene vulgaris 
sintetizam mais fitoquelatinas que os tolerantes. Desta forma, segundo DE KNECHT et al. (1994), o 
estímulo da síntese de fitoquelatinas é uma resposta à presença de elevadas concentrações 
internas de iões metálicos tóxicos e, portanto, mais do que um sintoma de tolerância, é um 
marcador bioquímico do «stress» experimentado pela planta. 

Também os ácidos orgânicos constituem um grupo de metabolitos que é frequentemente 
relacionado com a desintoxicação simplástica dos metais e metalóides (POHLMEIER, 2004). Esta 
concepção deve-se, fundamentalmente, ao conhecimento da sua alta afinidade para metais da 
classe A e da classe de fronteira, associado à observação de que os complexo com ácidos 
orgânicos de muitos metais são claramente menos tóxicos que as respectivas formas iónicas 
livres. Em algumas espécies tolerantes ao Al tem-se encontrado concentrações elevadas de 
citrato, oxalato ou malato. Níveis tecidulares elevados de malato e/ou citrato também se detectam 
em numerosas plantas tolerantes ao Zn e Ni (THURMAN, 1981; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

Porém, o facto de nem todas as plantas com concentrações elevadas de ácidos orgânicos 
serem igualmente tolerantes aos diferentes metais, ou mesmo a apenas um deles, indica que uma 
capacidade elevada de acumulação de ácidos orgânicos não é suficiente, só por si, para conferir 
resistência. Provavelmente, segundo TOLRÀ et al. (1996), trata-se de um pré-requisito que deve 
ser acompanhado de uma elevada capacidade de transporte do complexo ácido orgânico-metal 
para o vacúolo. 

 

Compartimentação no vacúolo 
O mecanismo da compartimentação vacúolar foi inicialmente proposto nos anos 70, quando 

ERNST (1975) desenhou a hipótese da “lançadeira de malato” como mecanismo de tolerância ao 
Zn. Segundo este modelo, nas plantas tolerantes, o malato liga-se ao excesso de Zn no 
citoplasma, sendo o complexo Zn-malato transportado para o vacúolo; aí chegado, o complexo 
dissocia-se e o malato regressa ao citoplasma, disponível para complexar mais Zn. Assim, o Zn 
transportado para o vacúolo permanece aí acumulado, sob diversas formas possíveis, 
nomeadamente, unido a ácidos orgânicos ou na forma de cristais. 

Com algumas modificações, que incluem outros ligandos citoplasmáticos, como por 
exemplo as fitoquelatinas no caso do Cd, o modelo da “lançadeira citoplasma-vacúolo” de metais 
é hoje considerado válido como parte importante nos mecanismos de resistência face a metais e 
metalóides (figura 8.6) (ERNST 1998; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004; PRASAD, 2004b). 

Também as descobertas recentes sobre diferenças entre ecotipos tolerantes e sensíveis na 
capacidade de transportar metais através do tonoplasto (CHARDONNENS et al., 1999; SCHAT et al., 
2000) e os últimos avanços na identificação de ATPases transportadoras de metais, como as do 
tipo CPx, implicadas no transporte do Cu (WILLIAMS et al., 2000), permitem renovar o apoio a esta 
hipótese clássica do papel fundamental da compartimentação vacúolar na resistência a metais e 
metalóides tóxicos. 
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Figura 8.6- Modelo de mecanismo de tolerância a metais potencialmente tóxicos mediante a formação de 
complexos metal-ligando e compartimentação vacúolar. Baseado na hipótese original da lançadeira de malato 
como mecanismo de tolerância ao Zn (segundo ERNST, 1998; adaptado de POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). 

 

Enzimas tolerantes 
De acordo com ERNST et al. (1992) a análise da actividade enzimática, em meios com 

concentrações crescentes de metais pesados e metalóides, mostra que, na generalidade, não 
existem diferenças significativas entre metalófitas e plantas não tolerantes no que se refere à 
sensibilidade das enzimas citoplasmáticas à toxicidade de iões metálicos. No entanto, têm-se 
observado diferenças na actividade de enzimas extracelulares, tais como a fosfatase ácida, em 
ecotipos de Agrostis tenuis com tolerância diferencial ao Cu (THURMAN, 1981; WOOLHOUSE & 
WALKER, 1981). Estes dados implicam que as diferenças na tolerância a elevadas concentrações 
tecidulares de metais se devem, regra geral, a diferenças na sua especiação e/ou 
compartimentação. Porém, há ainda poucos dados para estabelecer uma relação clara entre a 
especiação apoplástica e/ou simplástica dos metais, as actividades enzimáticas e as diferenças 
genéticas na tolerância. 

 
 

8.3- COMPORTAMENTO BIOGEOQUÍMICO DAS ESPÉCIES NAS ÁREAS DE 
ESTUDO 
 

Os inventários florísticos com os índices de abundância – dominância, segundo a 

nomenclatura de BRAUN-BLANQUET (1979), representativos das parcelas de cada área de estudo e 

relativos às espécies seleccionadas, de acordo com a sua biomassa e abundância relativa, para a 

análise química, encontram-se na tabela 8.3. 
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Tabela 8.3- Inventários florísticos (espécies arbóreas e arbustivas) efectuados nas áreas de estudo, segundo 
a escala de BRAUN-BLANQUET (1979). 
 

 Áreas de estudo e respectivos perfis amostrados 

 Ervedosa Adoria Tarouca Regoufe Rio de 
Frades 

 1 2 3 4 2 3 2 3 1 2 3 1 2 

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. 1 2 1 – – – – – – – – – – 

Ailanthus altíssima (Miller) Swingle – 2 1 – – – – – – – – – – 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner – – – 3 – – – – – – – – – 

Arbutus unedo L. 1 1 1 – – – – – – – – + 1 

Betula alba L. – – – – 1 – 2 – – – – – – 

Calluna vulgaris (L.) Hull. – – – – 1 2 – – 2 2 2 2 2 

Castanea sativa Miller 1 + 2 – – – 1 1 – – – – – 

Cistus ladanifer L. 3 3 1 – – – – – – – – – – 

Cistus populifolius L. r + 1 – – – – – – – – – – 

Cistus salvifolius L. 1 1 3 – – – – – – – – – – 

Cytisus multiflorus (L’Hér) Sweet 2 2 2 – 2 2 2 1 – – – 2 2 

Cytisus striatus (Hill) Rothm. 2 2 2 – – – 2 1 – – – – – 

Erica arborea L. 2 3 3 – 3 3 2 r 3 3 3 3 3 

Erica australis L. 2 2 + – – – 2 2 – – – – – 

Erica cinerea L. – – – – – – – – 2 2 r 1 1 

Erica tetralix L. – – – – – – – – 2 – – – – 

Erica umbellata Loefl. ex L. 2 1 r – – – – – 2 2 r – – 

Erysimum linifolium (Pourret ex Persoon) J. Gay 1 – 1 – – – – – – – – – – 

Eucalyptus globulus Labill. – – – – – – – – – – – 2 2 

Euphorbia oxyphylla Boiss. in DC r + 1 – – – – – – – – – – 

Frangula alnus Miller – 2 – – – – 2 2 – – – 1 1 

Halimium umbellatum (L.) Spach 2 2 2 – – – 3 3 – – – 2 – 

Lavandula stoechas L. 1 2 1 – – – – – – – – r 1 

Lonicera etrusca Santi. r – 1 – – – – – – – – – – 

Lonicera periclymenum L. – – – – – – – 2 – – – – – 

Pinus pinaster Aiton 2 3 2 – 3 3 2 2 – – – 3 2 

Populus x canascens (Aiton) Sm. – – – 2 – – – – – – – – – 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn + 1 2 + 2 2 2 2 2 2 3 + 2 

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 2 2 2 – 2 2 2 r 2 2 2 2 2 

Quercus coccifera L. – – 1 – – – – – – – – 1 1 

Quercus faginea Lam. 2 1 2 – – – 2 r r 2 1 2 2 

Quercus pyrenaica Willd. – – – – – – 1 1 – – – 1 1 

Quercus suber L. r – 1 – – – – – – – – – – 

Salix atrocinerea Brot. 1 2 – – 1 – – – – – – – – 

Salix salviifolia Brot. 1 1 2 – – – – – – – – – – 

Thesium humifusum DC. in Lam. et DC 1 + + – – – – – – – – – – 

Ulex europaeus L. + + r – – 1 – – + – 1 1 1 
Escala Braun-Blanquet (%): r- até 1 (uma planta); +- até 1 (duas ou mais plantas); 1- 1 a 5; 2- 5 a 25; 3- 25 a 50; 4- 50 a 75; 5- mais de 75. 

 

Devido ao grande volume de dados que as referidas análises químicas proporcionaram, 

houve a necessidade de restringir os dados a tratar de forma a garantir a sua exequibilidade em 
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tempo útil. Assim, considerando a abundância das espécies e a sua representatividade no maior 

número de áreas de estudo, e atendendo ainda à observação preliminar dos dados analíticos 

brutos, optou-se por tratar e apresentar os dados relativos às seguintes espécies: Erica arborea 

L., Halimium umbellatum (L.) Spach, Pinus pinaster Aiton, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. e Quercus faginea Lam. Devido às suas peculiaridades, ao 

interesse dos resultados e por se tratar da única planta aquática amostrada, apresentam-se 

também os dados relativos à espécie Ranunculus peltatus Schrank. 

A espécie Erica arborea L. encontra-se essencialmente no norte, centro e sudoeste do país, 

rareando no sudeste, e aparecendo em matas e matos em sítios frescos, frequentemente 

próximos de cursos de água. Designa-se vulgarmente por urze, urze-arbórea, urze-branca, urze-

molar, torga, queiroga ou quiróga. 

Forma arbustos perenifólios erectos, ou pequenas árvores com cerca de 1 a 4 m de altura, 

podendo, por vezes, atingir os 7 m. Os rebentos são simultaneamente tomentosos e vilosos. As 

folhas têm cerca de 3 a 5 mm de comprimento, são lineares, erecto-patentes, glabras e 

miudamente denticuladas. O seu período de floração estende-se de Março a Maio. As flores 

encontram-se dispostas em cachos laterais, geralmente agregados a constituir uma panícula 

tirsóide, terminal ou intercalar. As sépalas têm 1,5 mm, são ovadas, glabras e gibosas na base e a 

corola, com 2,5 a 4 mm, é branca, largamente campanulada, com lobos erectos. 

Esta espécie foi encontrada com melhor representatividade em Ervedosa, Adoria, Regoufe 

e Rio de Frades, tendo menor expressão em Tarouca. 

A espécie Halimium umbellatum (L.) Spach é frequente no norte e centro do país, fazendo 

parte de matos, pinhais, charnecas e areais. Designa-se vulgarmente por erva-sargacinha, 

halímio-pegajoso, sargaço ou sargacinho-peganhoso. 

Forma arbustos que podem atingir 70 cm de altura, com ramos curtos, divaricados ou 

turtuosos, ascendentes ou quase erectos. As folhas são sésseis e opostas. As dos ramos estéreis 

são linear-lanceoladas ou lineares, uninérveas, de margens mais ou menos recurvadas para a 

página inferior. As dos ramos floríferos são oblongo-lanceoladas ou oval-lanceoladas, trinérveas 

ou pentanérveas. O seu período de floração estende-se desde Março a Maio. As flores são 

brancas e maculadas, encontram-se reunidas superiormente em quatro a oito cimeiras 

umbeliformes, acompanhadas inferiormente de um a oito pseudo-verticilos paucifloros. Os 

pedúnculos têm pêlos. Os pedicelos floríferos são filiformes, mais ou menos iguais entre si. 

Esta espécie foi encontrada com melhor representatividade em Tarouca, seguindo-se 

Ervedosa e tendo menor expressão em Rio de Frades. Não foi encontrada em Adoria nem em 

Regoufe. 

A espécie Pinus pinaster Aiton aparece por todo o país formando extensas colónias de 

explorações silvículas. O seu nome mais vulgar é pinheiro-bravo, sendo também conhecida por 

pinheiro-das-landes ou pinheiro-marítimo. Devido à sua grande importância económica o pinheiro-

bravo tem sido largamente plantado em quase todo o país, em altitudes não excedendo os 1000 m 

e em terrenos pobres, arenosos ou xistosos. Esta espécie, possivelmente espontânea nas areias 

 - 484 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

litorais do norte e centro do país, teve a sua área amplamente aumentada para o interior desde há 

pouco mais de século, muitas vezes em prejuízo das matas caducifólias locais e dos respectivos 

ecossistemas. Ultimamente a sua área de implementação tem diminuído drasticamente, não só 

devido aos incêndios, como também pela sua substituição por espécies de rápido crescimento, 

como o eucalipto. 

É uma árvore resinosa que atinge 40 m de altura, com copa piramidal enquanto nova, mais 

tarde cilindro-cónica e por fim mais ou menos rasa. Tem ritidoma espesso, castanho-avermelhado 

e profundamente fendido. As folhas são persistentes, dispostas em fascículos de duas, com 10 a 

25 cm de comprimento, verde-escuras, rígidas e mucronadas, com 2 a 18 canais resiníferos 

centrais. Os estróbilos têm 8-22 x 5-8 cm, são oblongo-cónicos, subsésseis, castanho brilhantes 

na maturação, permanecendo frequentemente fechados por vários anos. Tem uma semente 

pequena, prolongada em asa membranácea grande. 

Esta espécie foi encontrada com alguma representatividade em Adoria, Ervedosa e Rio de 

Frades, tendo menor expressão em Tarouca. Não foi encontrada em Regoufe. 

A espécie Pteridium aquilinum (L.) Kuhn encontra-se distribuída por todo o país, embora 

seja mais rara no sudeste. Encontra-se em bosques, revestindo grandes áreas em solos frescos 

descalcificados, apesar de algumas vezes ocorrer em substrato calcário. Vulgarmente designa-se 

por feto-ordinário, feto-dos-montes, fento-do-monte, feto-fêmea-das-boticas, feiteiro, fieito ou, 

simplesmente, feto, conforme a região. 

É um geófito rizomatoso com frondes que normalmente têm 20 a 200 cm de altura (sempre 

menores que 400 cm), marcescentes. O pecíolo é subigual ou menor que o limbo, erecto, rígido, 

caniculado, tendo na base pêlos castanho-escuro e glabrescente no restante. O limbo é tri-

penatissecto ovado-triangular a deltóide, coriáceo, glabro, ou quase, na página superior e mais ou 

menos lanoso-pubescente na inferior, mas de margens glabras. 

Esta espécie foi encontrada com alguma representatividade em Regoufe, Adoria e Tarouca, 

tendo menor expressão em Ervedosa e Rio de Frades. 

A espécie Pterospartum tridentatum (L.) Willk. encontra-se em quase todo o país, em 

charnecas e matos em solos ácidos, faltando no sudeste, com excepção da Serra d’Ossa. 

Vulgarmente designa-se por carqueja, entre outros nomes comuns. 

Forma arbustos baixos, de 30 a 70 cm de altura, erectos ou prostrados, muito ramosos, 

inermes, com os ramos novos distintamente alados e compridos. As asas são onduladas, 

subcoriáceas, contraídas em cada nó a formar três dentes ou lobos. Não tem folhas. O seu 

período de floração é de Março a Julho. As flores, de corola amarela, apresentam-se em 

fascículos axilares ou terminais. A vagem é oblongo-linear, pubescente-acetinada, com cerca de 

10 a 12 mm de comprimento por cerca de 4 mm de largura.  

Esta espécie foi encontrada com alguma representatividade em Ervedosa, Adoria, Regoufe 

e Rio de Frades, tendo menor expressão em Tarouca. 

A espécie Quercus faginea Lam. é frequente nas zonas centro e sul do país, sendo mais 

rara no Minho e em Trás-os-Montes. Tem preferência por climas suaves e quentes, se bem que 
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algumas variedades tolerem os climas continentais com grandes amplitudes térmicas e de 

humidade. Dá-se bem em todos os tipos de solos, incluindo os calcários. Ocorre muito em 

povoamentos mistos irregulares com outras espécies do género Quercus, como o Sobreiro e a 

Azinheira. É vulgarmente conhecida por carvalho-cerquinho, carvalho-português ou pedramarro. 

Trata-se de uma árvore de folha caduca, ainda que a sua queda seja tardia sendo, por isso, 

considerada uma árvore de folha marcescente, com um porte médio de 20 m de altura. A sua 

copa é ampla, arredondada ou ovada, com ramificações e folhagem abundantes e densas. O 

tronco, geralmente direito, pode ser tortuoso. Possui uma casca acinzentada ou parda-

acinzentada, com muitas gretas pouco profundas nos indivíduos mais velhos. Os ramos são 

pardo-avermelhados ou acinzentados, pubescentes. As folhas são alternas, coriáceas, com 

margens dentadas ou lobuladas, de um verde lustroso. O seu comprimento longitudinal é variável, 

podendo ir dos 2 aos 11 cm. Têm pêlos acinzentados que acabam por desaparecer, tornando-se 

verdes e lustrosas. A página inferior é de cor acinzentada e mantém uma pelagem estrelada e 

simples mesmo nas árvores adultas. O número de nervuras pode ir das 6 às 12. O pecíolo é 

tomentoso e pode ultrapassar os 4 mm. 

O período de floração estende-se de Março a Abril. Apresenta numerosas flores masculinas 

dispostas em grupos sobre largos amentilhos, pendurados mas pouco firmes. Têm 5 ou 6 sépalas 

largas e um número variável de estames. As flores femininas são solitárias, estando dentro de 

uma cúpula com 3 a 6 estiletes. Quando frutifica, forma bolotas cilíndricas, em grupos no meio das 

folhas, sem pedúnculo, com uma cúpula revestida por escamas tomentosas. As glandes 

amadurecem nos meses de Setembro ou de Outubro do mesmo ano. 

Esta espécie foi encontrada com alguma representatividade em Ervedosa e Rio de Frades, 

tendo menor expressão em Regoufe e Tarouca. Não foi encontrada em Adoria. 

A espécie Ranunculus peltatus Schrank aparece normalmente em águas estagnadas 

mesotróficas (charcos, pântanos), sendo mais frequente na Beira Litoral, Litoral da Estremadura e 

Alentejo. É vulgarmente conhecida por borboleta-aquática ou ranúnculo-aquático. 

É uma planta vivaz ou anual, herbácea e aquática. Possui folhas que se encontram 

submersas – não são muito compridas e têm segmentos longos, estreitos e pontiagudos, 

inserindo-se num eixo segundo um ângulo mais aberto. As folhas flutuantes são em forma 

aproximada de rim e tripartidas com os segmentos mais ou menos lobados. Os pedúnculos do 

ranúnculo-aquático são muito maiores do que as folhas e são atenuados no topo. O período de 

floração entende-se de Março a Junho. As flores têm as peças florais inseridas alternadamente 

segundo uma linha helicoidal e possuem simetria radial. No perianto, cálice e a corola não se 

distinguem com muita clareza. Este possui um verticilo interno de tépalas, que segregam néctar e 

petalóides brancas, contíguas, de forma obovada e persistentes. O cálice é constituído por 5 

sépalas que se inserem segundo um ângulo próximo de 90º e que se desprendem antes da flor 

abrir por completo. O androceu possui numerosos estames. Os frutos são aquénios muito 

obtusos, cobertos por pêlos.  

Esta espécie foi encontrada apenas em Ervedosa, no rio Tuela. 
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Seguidamente, aborda-se o comportamento biogeoquímico de cada uma das espécies 

vegetais acima descritas, ou órgãos das mesmas, em cada uma das áreas mineiras, por ordem 

decrescente da sua representatividade. Os resultados analíticos integrais para cada ponto de 

amostragem e para cada espécie ou órgão vegetal encontram-se em anexo (anexo 8.1). As 

matrizes de correlação linear entre os elementos químicos estudados das amostras dos solos e 

dos tecidos vegetais e entre os elementos químicos da fracção biodisponível dos solos e dos 

mesmos tecidos são apresentadas nos anexos 8.2 a 8.6, para cada uma das minas. Nestas 

tabelas, assinalam-se a negrito os coeficientes de correlação linear considerados significativos 

(grau de confiança > 95 %). 

 

 

8.3.1- MINA DE ERVEDOSA 
 

8.3.1.1- Pinus pinaster Aiton 
 

Na tabela 8.4 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados, relativos à globalidade das amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), 

assim como dos respectivos solos. Apresentam-se também os valores do Coeficiente de Absorção 

Biológica (CAB, dado pela razão entre o teor no órgão e o respectivo teor no solo) e do Factor de 

Bioacumulação (FB, dado pela razão entre o teor no órgão e o respectivo teor na fracção 

biodisponível do solo – fracções solúvel em água + trocável). Na tabela 8.5 apresentam-se os 

valores médios e as variações de teores, dos mesmos elementos e amostras, assim como os 

valores de CAB e de FB, mas distinguindo entre os três perfis onde esta espécie foi amostrada. As 

respectivas matrizes de correlação linear constam do anexo 8.2. 

Observa-se que as concentrações dos diversos elementos variam em função do tipo de 

material biológico analisado. Assim, o material lenhoso caracteriza-se pelos conteúdos mais 

elevados em Fe, Cu, Pb, Cr, Co, Ni, Mo e Cd, enquanto que o material foliar apresenta teores 

superiores em Mn, Bi, Sn, W, As e U. Relativamente aos restantes elementos (Zn e Ag) verificam-

se distribuições similares. 

A maioria das amostras de ramos apresenta teores bioacumulados de Cr, Co, Cd e U 

superiores aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). 

Parte das amostras de material lenhoso também supera os níveis normais em Mn, Ni e As. 

Relativamente às folhas, a maior parte das amostras apresenta conteúdos de Cd, As e U 

superiores aos referidos níveis normais, e uma parte das amostras também supera estes níveis 

em Cr, Co e Ni. 

Estes elementos, que se encontram em excesso, nos ramos e/ou nas folhas, correspondem 

aos elementos que, no conjunto das amostras de Ervedosa, mas principalmente nas amostras de 

escombreiras e solos contaminados, se caracterizam pelos conteúdos mais elevados na fracção 

biodisponível (capítulo 7), nomeadamente Mn, Cr, Co, Ni e Cd. 
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Tabela 8.4- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de Pinus 
pinaster Aiton da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos que é expresso em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=24) Folhas (n=24) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 106 105 76,7 172 22,5 0,21 57,0 57,8 3,04 132 25,2 0,44

CAB 0,0040 0,0039 0,0018 0,0073 0,0016 0,3909 0,0022 0,0020 0,0001 0,0045 0,0013 0,5647 
FB 0,6275 – 0,3256 1,2441 – – 0,3661 – 0,0174 0,8274 – – 

Mn 209 169 61,1 470 116 0,55 481 509 107 1054 272 0,57 
CAB 0,4034 0,3398 0,0579 1,1136 0,2704 0,6702 0,9219 0,8420 0,1514 2,6564 0,6471 0,7019 

FB 3,8276 – 1,6156 7,1249 – – 7,6062 – 1,0731 13,783 – – 
Cu 9,19 6,71 2,60 26,7 7,14 0,78 2,59 2,30 1,38 5,98 1,01 0,39 

CAB 0,0582 0,0393 0,0059 0,2130 0,0594 1,0210 0,0158 0,0107 0,0027 0,0581 0,0123 0,7798 
FB 1,3083 – 0,1792 5,2836 – – 0,4324 – 0,0832 1,1482 – – 

Zn 30,5 21,5 14,3 77,8 18,8 0,62 29,3 23,9 14,8 81,8 18,3 0,62 
CAB 0,1200 0,1075 0,0358 0,4034 0,0841 0,7008 0,1114 0,1000 0,0358 0,2726 0,0613 0,5500 

FB 8,1321 – 0,9231 13,544 – – 7,7250 – 0,9894 13,925 – – 
Pb 0,45 0,39 0,10 1,06 0,28 0,62 0,27 0,25 0,05 0,71 0,18 0,66 

CAB 0,0059 0,0049 0,0021 0,0215 0,0048 0,8139 0,0041 0,0031 0,0005 0,0115 0,0033 0,7937 
FB 0,2942 – 0,0842 0,8023 – – 0,4010 – 0,0151 1,0083 – – 

Cr 1,75 1,18 n.d. 8,26 2,33 1,33 0,63 0,41 n,d, 1,74 0,47 0,75 
CAB 0,0883 0,0213 0,0000 0,3003 0,0904 1,0234 0,0366 0,0053 0,0000 0,1783 0,0532 1,4506 

FB 2,7582 – 0,0000 11,168 – – 0,5396 – 0,0000 2,8582 – – 
Co 1,17 1,05 0,43 2,88 0,61 0,52 0,91 0,82 0,28 2,97 0,64 0,70 

CAB 0,1337 0,0980 0,0194 0,3349 0,1013 0,7575 0,1003 0,0830 0,0120 0,2786 0,0815 0,8131 
FB 0,9156 – 0,1131 3,1050 – – 0,5122 – 0,0912 0,9747 – – 

Ni 5,94 4,04 2,27 19,7 4,51 0,76 2,25 2,19 0,16 6,88 1,71 0,76 
CAB 0,3615 0,1581 0,0555 1,9645 0,5074 1,4034 0,1028 0,0759 0,0078 0,3314 0,0972 0,9452 

FB 8,3877 – 1,5081 25,998 – – 4,5401 – 0,2482 13,075 – – 
Mo 0,002 – n.d. 0,05 0,01 4,90 0,01 – n,d, 0,01 – – 

CAB 0,0056 – 0,0000 0,0056 – – 0,0007 – 0,0000 0,0007 – – 
FB 0,0000 – 0,0000 0,0000 – – 0,0000 – 0,0000 0,0000 – – 

Cd 3,51 2,87 0,34 8,37 3,07 0,88 1,41 1,54 0,12 3,59 1,11 0,79 
CAB 2,8967 1,7684 0,1092 12,1246 3,0400 1,0494 1,1343 0,9292 0,0634 3,8938 1,0176 0,8971 

FB 14,016 – 2,3752 40,112 – – 7,0290 – 0,9426 14,748 – – 
Bi 0,001 – n,d, 0,01 0,002 2,80 0,01 0,004 n.d. 0,01 0,003 0,51 

CAB 0,0009 – 0,0000 0,0023 0,0012 1,3829 0,0024 0,0003 0,0000 0,0118 0,0035 1,4607 
FB 0,0001 – 0,0000 0,0003 – – 0,0590 – 0,0000 0,2172 – – 

Sn 0,01 – n.d. 0,05 0,02 1,45 0,05 0,03 n.d. 0,16 0,04 0,92 
CAB 0,0008 – 0,0000 0,0050 0,0014 1,8506 0,0014 0,0007 0,0000 0,0065 0,0020 1,3796 

FB 3,0375 – 0,0000 9,1948 – – 4,0833 – 1,1619 7,2116 – – 
W 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,49 0,03 0,02 0,01 0,12 0,03 1,11 

CAB 0,0012 0,0008 0,0001 0,0046 0,0012 1,0030 0,0020 0,0011 0,0001 0,0096 0,0027 1,3189 
FB 2,3280 – 0,0844 8,5289 – – 3,8142 – 0,0690 9,5700 – – 

Ag 0,08 0,05 0,02 0,29 0,08 0,97 0,10 0,08 0,02 0,28 0,06 0,57 
CAB 0,0657 0,0477 0,0075 0,2456 0,0674 1,0258 0,0803 0,0677 0,0165 0,3017 0,0604 0,7522 

FB 0,7762 – 0,7421 0,8104 – – 1,3199 – 0,7744 1,8654 – – 
As 0,96 0,31 0,08 15,6 3,13 3,26 6,44 5,23 0,06 22,1 6,38 0,99 

CAB 0,0026 0,0009 0,0001 0,0396 0,0079 2,9990 0,0198 0,0100 0,0002 0,0938 0,0245 1,2353 
FB 0,2599 – 0,0030 1,3624 – – 0,7687 – 0,0147 3,3761 – – 

U 0,11 0,07 0,01 0,57 0,15 1,33 0,38 0,08 n.d. 1,25 0,41 1,09 
CAB 0,0022 0,0013 0,0000 0,0129 0,0028 1,2690 0,0106 0,0019 0,0000 0,0386 0,0105 0,9912 

FB 0,0261 – 0,0007 0,1178 – – 0,0268 – 0,0000 0,1044 – – 
 Solos – análise total (n=24) Solos – fracção biodisponível (n=6) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe  3,01 3,26 1,43 5,85 1,21 0,40 201 74,7 325
Mn 687 648 206 1475 388 0,56 85,9 23,4 151 
Cu 220 207 88,1 534 109 0,50 14,2 5,06 31,8 
Zn 295 266 107 576 127 0,43 6,35 1,25 24,1 
Pb 95,1 68,9 37,2 328 76,8 0,81 2,98 0,32 9,03 
Cr 66,8 77,6 9,16 140 40,9 0,61 4,37 0,29 17,3 
Co 14,2 13,1 2,69 27,4 9,36 0,66 3,04 0,37 7,36 
Ni 30,0 31,9 6,00 60,5 18,3 0,61 1,21 0,15 3,51 
Mo 5,91 3,95 1,13 24,3 6,36 1,07 0,01 n.d. 0,04 
Cd 2,04 2,06 0,03 7,35 1,83 0,89 0,44 0,01 1,63 
Bi 9,28 4,34 0,51 29,0 10,21 1,10 3,18 n.d. 18,2 
Sn 60,1 60,4 10,3 150 39,9 0,66 0,02 n.d. 0,09 
W 31,2 14,8 6,86 117 34,4 1,10 0,08 0,004 0,26 
Ag 1,43 1,26 0,89 2,99 0,58 0,40 0,02 n.d. 0,07 
As 447 370 113 1996 358 0,80 18,8 4,50 63,9 
U 53,5 43,0 n.d. 105 31,8 0,59 12,0 1,27 30,9 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.5- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pinus 
pinaster Aiton em cada um dos perfis da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=24) Folhas (n=24) 
 Perfil 1 (n=7) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=7) Perfil 1 (n=7) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=7)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 99,7 87,3 120 106 77,4 172 112 76,7 138 44,6 3,04 73,6 54,1 33,8 77,3 73,5 54,3 132
CAB 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FB 0,90 0,56 1,24 0,36 0,33 0,40 0,62 0,58 0,65 0,42 0,02 0,83 0,20 0,17 0,23 0,48 0,40 0,56 
Mn 143 61,1 230 271 159 434 187 80,2 470 297 107 548 699 394 1054 354 119 709 
CAB 0,55 0,09 1,11 0,42 0,25 0,56 0,22 0,06 0,68 1,19 0,15 2,66 1,12 0,64 1,72 0,37 0,17 0,74 

FB 5,81 4,49 7,12 2,75 2,62 2,88 2,93 1,62 4,24 12,2 10,7 13,8 7,99 6,98 9,00 2,58 1,07 4,10 
Cu 4,41 2,97 6,71 12,5 3,32 26,7 9,27 2,60 18,8 1,91 1,38 2,30 2,54 1,72 3,68 3,32 2,44 5,98 
CAB 0,01 0,01 0,02 0,09 0,02 0,16 0,06 0,03 0,21 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 

FB 0,38 0,18 0,58 3,14 1,00 5,28 0,41 0,31 0,50 0,21 0,08 0,33 0,46 0,19 0,73 0,63 0,11 1,15 
Zn 18,6 14,3 21,5 22,1 15,6 37,0 54,3 30,7 77,8 20,4 16,3 28,2 21,3 14,8 27,1 49,7 23,8 81,8 
CAB 0,10 0,06 0,14 0,06 0,04 0,13 0,21 0,15 0,40 0,12 0,06 0,16 0,06 0,04 0,09 0,18 0,12 0,27 

FB 10,1 8,10 12,2 3,77 0,92 6,61 10,5 7,45 13,5 10,6 7,37 13,9 3,18 0,99 5,38 9,34 5,76 12,9 
Pb 0,73 0,39 1,06 0,27 0,10 0,67 0,43 0,19 0,72 0,32 0,13 0,71 0,22 0,05 0,34 0,30 0,19 0,71 
CAB 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

FB 0,10 0,08 0,12 0,23 0,13 0,34 0,55 0,30 0,80 0,08 0,02 0,14 0,56 0,10 1,01 0,57 0,25 0,89 
Cr 1,73 1,04 3,20 2,36 n.d. 8,26 0,89 n.d. 5,13 0,77 n.d. 1,74 0,36 n.d. 0,59 0,06 n.d. 0,39 
CAB 0,13 0,02 0,30 0,04 – 0,15 0,01 – 0,05 0,07 – 0,18 0,01 – 0,01 0,00 – 0,00 

FB 5,75 0,32 11,2 0,52 0,00 1,04 2,01 0,00 4,02 1,43 – 2,86 0,19 0,03 0,35 – – – 
Co 0,69 0,43 1,15 1,24 0,78 2,15 1,56 0,93 2,88 0,36 0,28 0,44 1,09 0,63 2,41 1,20 0,70 2,97 
CAB 0,14 0,02 0,30 0,16 0,03 0,33 0,09 0,04 0,14 0,07 0,01 0,16 0,14 0,03 0,28 0,06 0,03 0,15 

FB 1,90 0,69 3,10 0,35 0,11 0,58 0,50 0,48 0,52 0,78 0,58 0,97 0,36 0,09 0,62 0,40 0,27 0,54 
Ni 7,97 2,98 19,7 4,69 2,27 8,99 5,68 2,39 8,44 0,86 0,16 1,99 2,95 0,81 6,88 2,65 2,09 3,76 
CAB 0,83 0,15 1,96 0,19 0,06 0,48 0,14 0,07 0,23 0,12 0,01 0,33 0,12 0,03 0,29 0,07 0,04 0,13 

FB 15,4 4,74 26,0 4,18 1,51 6,85 5,61 2,63 8,60 6,66 0,25 13,1 3,11 0,97 5,25 3,85 3,03 4,66 
Mo – n.d. n.d. – n.d. n.d. 0,01 n.d. 0,05 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 0,00 n.d. 0,01 
CAB – – – – – – 0,00 – 0,01 – – – – – – 0,00 – 0,00 

FB – – – – – – – 0,00 – – – – – – – – – – 
Cd 0,90 0,36 1,53 3,18 0,34 7,56 6,58 0,99 8,37 0,44 0,12 0,84 1,39 0,20 3,12 2,40 1,55 3,59 
CAB 4,39 0,43 12,1 1,94 0,11 5,96 2,77 1,14 4,57 1,63 0,21 3,89 0,77 0,06 1,58 1,16 0,49 3,10 

FB 22,3 4,53 40,1 7,65 2,38 12,9 12,1 5,85 18,3 7,53 2,18 12,9 4,29 0,94 7,63 9,27 3,79 14,7 
Bi 0,00 n.d. 0,01 – n.d. n.d. 0,001 n.d. 0,01 0,00 n.d. 0,01 0,01 n.d. 0,01 0,00 n.d. 0,00 
CAB 0,00 – 0,00 – – – 0,00 – 0,00 0,00 – 0,00 0,00 – 0,01 0,00 – 0,00 

FB 0,00 0,00 0,00 – – – – – – 0,00 0,00 0,01 0,14 0,07 0,22 – – – 
Sn 0,02 0,005 0,04 – n.d. n.d. 0,02 n.d. 0,05 0,08 0,01 0,16 0,04 n.d. 0,09 0,02 0,01 0,04 
CAB 0,00 0,00 0,00 – – – 0,00 – 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 0,01 0,00 0,00 0,00 

FB 3,00 0,45 5,54 – – – 4,60 0,00 9,19 3,55 1,16 5,94 – 4,90 – 4,20 1,20 7,21 
W 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 0,04 0,01 0,12 0,01 0,01 0,02 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

FB 0,13 0,08 0,18 2,21 0,69 3,73 4,64 0,75 8,53 0,07 0,07 0,07 8,62 7,67 9,57 2,76 0,60 4,91 
Ag 0,04 0,02 0,08 0,08 0,02 0,22 0,11 0,02 0,29 0,06 0,04 0,08 0,12 0,06 0,28 0,10 0,02 0,21 
CAB 0,03 0,01 0,07 0,08 0,02 0,24 0,08 0,01 0,25 0,04 0,02 0,07 0,11 0,07 0,30 0,07 0,02 0,18 

FB – – – – 0,81 – – 0,74 – – – – – 1,87 – – 0,77 – 
As 0,19 0,08 0,45 0,36 0,15 0,69 2,59 0,26 15,6 2,92 0,06 6,17 9,44 0,27 22,1 5,68 0,93 14,2 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,09 0,02 0,00 0,04 

FB 0,02 0,00 0,04 0,07 0,03 0,11 0,69 0,02 1,36 0,06 0,01 0,10 2,10 0,82 3,38 0,15 0,08 0,22 
U 0,25 0,08 0,57 0,04 0,02 0,08 0,07 0,01 0,15 0,40 n.d. 1,25 0,26 n.d. 1,06 0,09 n.d. 0,25 
CAB 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 – 0,02 0,01 – 0,04 0,00 – 0,01 

FB 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,06 0,00 0,12 0,00 – 0,00 0,02 – 0,05 0,06 0,01 0,10 
 Solos – análise total (n=24) Solos – fracção biodisponível (n=6)
 Perfil 1 (n=7) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=7) Perfil 1 (n=2) Perfil 2 (n=2) Perfil 3 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 2,05 1,43 3,83 3,48 1,66 5,85 3,30 3,01 3,69 130 75 186 266 207 325 207 177 236
Mn 362 206 706 666 437 1283 1041 619 1475 37,3 23,4 51,1 120 88,9 151 100 89,8 111 
Cu 352 234 534 159 91,0 220 174 88,1 244 12,2 6,88 17,6 12,0 5,06 18,9 18,5 5,21 31,8 
Zn 194 107 282 379 243 576 274 163 429 1,95 1,25 2,66 13,5 2,94 24,1 3,55 2,98 4,13 
Pb 151 46,3 328 67,6 37,1 149 78,5 59,9 108 7,01 4,99 9,03 1,04 0,32 1,76 0,89 0,79 0,99 
Cr 24,8 9,16 62,1 71,2 19,2 126 103 83,3 140 2,12 0,29 3,95 9,50 1,66 17,3 1,50 1,28 1,72 
Co 9,44 2,69 23,3 13,0 2,94 26,6 20,5 11,8 27,4 0,57 0,37 0,76 4,42 1,49 7,36 4,12 2,73 5,51 
Ni 11,3 6,00 19,9 33,6 7,83 56,9 43,6 25,3 60,5 0,41 0,15 0,67 2,41 1,31 3,51 0,80 0,68 0,91 
Mo 1,97 1,13 4,89 7,66 1,68 24,3 7,36 3,44 16,1 – n.d. n.d. – n.d. 0,04 – n.d. 0,02 
Cd 0,78 0,03 1,90 2,12 0,42 3,28 3,20 0,80 7,35 0,09 0,01 0,18 0,94 0,24 1,63 0,30 0,17 0,44 
Bi 23,5 10,0 29,0 3,22 0,51 7,81 3,74 1,18 5,29 9,35 0,47 18,2 0,07 0,05 0,09 – n.d. 0,23 
Sn 106 66,6 150 41,2 12,5 85,7 41,6 10,3 79,5 0,05 0,003 0,09 – n.d. 0,01 0,01 0,01 0,01 
W 76,1 25,1 117 13,5 8,00 18,7 11,7 6,86 17,7 0,21 0,16 0,26 0,01 0,004 0,02 0,01 0,004 0,01 
Ag 1,61 1,09 2,39 1,13 0,89 1,35 1,69 1,08 2,99 – n.d. n.d. – n.d. 0,07 – n.d. 0,03 
As 598 301 1996 392 112 679 376 310 480 34,2 4,50 63,9 8,71 6,53 10,9 13,4 11,5 15,3 
U 83,8 41,8 105 43,3 12,8 99,7 30,0 n.d. 54,6 23,7 16,5 30,9 6,31 5,42 7,20 6,04 1,27 10,8 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Nos ramos, o Cu caracteriza-se por teores considerados normais para as plantas, enquanto 

que nas folhas situa-se em níveis reveladores de deficiência. A explicação para a aparente fraca 

translocação do Cu dos ramos para as folhas não é fácil, uma vez que esta situação não 

corresponde nem ao antagonismo que vulgarmente se verifica entre o Cu e o Fe (REILLY & REILLY, 

1973) ou entre o Cu e o Zn (LOUÉ, 1988), nem ao sinergismo que frequentemente se observa 

entre o Cu e o Mn (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Uma explicação possível pode estar relacionada com outros fenómenos de metabolismo 

vegetal, correspondendo ao documentado por DOLOBOVSKAYA (1975, citado por KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS, 2001), para o pinheiro-da-sibéria (Pinus sibirica Turcz.) e por PRATAS (1996) e FAVAS et 

al. (2002), para o pinheiro-bravo (Pinus pinaster Aiton). Nestas espécies, frequentemente, as 

concentrações de Cu são marcadamente mais elevadas nas folhas que estão em formação do 

que nas folhas mais velhas. Como neste estudo não foi feita a separação entre tecidos de idades 

diferentes, tendo sido amostrados tecidos com até 3 anos de maturação, os resultados reflectem 

com mais intensidade os teores de Cu das folhas mais velhas. 

O Mo apresenta-se em teores reveladores de deficiência nas plantas, tanto no material 

lenhoso como no foliar, o que deve estar relacionado com o facto deste elemento praticamente 

não ter expressão na fracção biodisponível dos solos estudados. O Pb também ocorre em 

concentrações inferiores às consideradas normais em plantas pelos autores referidos, o que deve 

estar relacionado com o facto documentado de, normalmente, as maiores concentrações de Pb se 

encontrarem nas raízes das plantas, surgindo muito pouco nas partes aéreas (ADRIANO, 2001). 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção intermédia a intensa para o 

Cd, fraca a forte para o Ni e o Mn, fraca a intermédia para o Zn e o Co, muito fraca a intermédia 

para o Cu, o Cr e a Ag e muito fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-

se por valores de CAB reveladores de absorção intermédia a forte para o Mn, absorção fraca a 

forte para o Cd, absorção fraca a intermédia para o Zn, o Co e a Ag, absorção muito fraca a 

intermédia para o Cr e o Ni e muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores 

evidenciam que esta espécie pode ser considerada acumuladora de Cd (ramos e folhas) e, com 

menor expressão, de Mn (ramos e folhas) e Ni (ramos). 

Por sua vez, os valores de FB indicam que esta espécie se encontra adaptada às 

concentrações biodisponíveis da maioria dos elementos vestigiais, podendo ser considerada 

tolerante às concentrações de Mn, Cu (ramos), Zn, Cr (folhas), Ni, Cd, Sn, W, Ag (folhas) e, em 

menor grau, de Fe (ramos), Pb (folhas), Co (ramos) e As. 

Os dados desta amostragem foram sujeitos ao cálculo das correlações lineares de forma a 

discernir o comportamento biogeoquímico desta espécie, nos diferentes tipos de tecidos 

analisados (anexo 8.2). Com base nestes resultados verifica-se que esta espécie apresenta 

correlações significativas entre as concentrações no material lenhoso e os teores totais do solo 

subjacente para Pb e Cd e entre as concentrações no material foliar e os teores totais do solo 

para Ni, Cd e Sn. 
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Por outro lado, verificam-se ainda correlações negativas significativas entre os teores de Cu 

de ambos os órgãos e os teores totais do solo e entre os teores de Cr das folhas e os teores totais 

do solo. Relativamente ao Cu, esta situação encontra uma possível explicação no facto de se 

verificarem os teores de Cu mais elevados nas folhas e ramos dos perfis 2 e 3, quando os teores 

totais nos solos são superiores no perfil 1. Porém, é no perfil 3 que se verificam os conteúdos 

mais elevados de Cu na fracção biodisponível. Quanto ao Cr, verifica-se que os teores totais nos 

solos dos diferentes perfis não correspondem proporcionalmente aos respectivos teores 

biodisponíveis. Por exemplo, os solos do perfil 3, que apresentam os teores totais de Cr mais 

elevados, são os que revelam os teores mais baixos na fracção biodisponível. Estes aspectos, 

associados a outros processos, como a provável existência de barreiras fisiológicas ao nível da 

raiz (ADRIANO, 2001), que dificultam a translocação deste elemento para as partes aéreas, ajudam 

a explicar a correlação observada. 

Relativamente ao cálculo das correlações lineares entre os elementos dos tecidos 

biológicos e das fracções biodisponíveis dos respectivos substratos, verificam-se correlações 

positivas significativas apenas nos ramos para Pb e U. Assim, nestas amostras, deve haver uma 

boa correlação entre o Pb das fracções biodisponíveis e o Pb total, pelo que o material lenhoso 

desta planta se revela como bom indicador biogeoquímico quer do Pb biodisponível quer do Pb 

total presente no solo. 

 

 

8.3.1.2- Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 
 

Na tabela 8.6 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados, relativos à globalidade das amostras desta espécie, por órgãos (ramos e flores), assim 

como dos respectivos solos. Apresentam-se também os valores do CAB e do FB. Na tabela 8.7 

apresentam-se os valores médios e as variações de teores, dos mesmos elementos e amostras, 

assim como os valores de CAB e de FB, mas distinguindo entre os três perfis onde esta espécie 

foi amostrada. No anexo 8.2 apresentam-se as matrizes de correlação linear entre os elementos 

químicos estudados das amostras dos solos e dos ramos e das flores e entre os elementos 

químicos da fracção biodisponível dos solos e dos ramos e flores. 

Da análise das tabelas constata-se que as concentrações de grande parte dos elementos 

(Fe, Cu, Cr, Bi, Sn, As e U) apresentam distribuições similares em ambos os materiais analisados. 

Os restantes elementos apresentam concentrações que variam em função do tipo de material 

biológico analisado. Assim, os ramos caracterizam-se pelos conteúdos mais elevados em Mn, Zn, 

Pb, Co, Mo, Cd e Ag, enquanto que as flores apresentam teores consideravelmente superiores em 

Ni e W. 
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Tabela 8.6- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=21) Flores (n=21) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 92,5 91,7 40,0 200 49,1 0,53 98,7 87,3 37,8 300 68,1 0,69

CAB 0,0041 0,0022 0,0012 0,0169 0,0046 1,1004 0,0041 0,0019 0,0010 0,0113 0,0036 0,8886 
FB 0,5344 – 0,2418 1,1272 – – 0,5784 – 0,2160 1,6908 – – 

Mn 323 300 106 600 139 0,43 261 282 88,4 420 94,0 0,36 
CAB 0,7089 0,6280 0,1739 2,3287 0,5210 0,7350 0,5944 0,5102 0,1338 2,0376 0,4628 0,7786 

FB 5,0120 – 3,4878 9,3887 – – 3,9355 – 2,1842 8,2151 – – 
Cu 4,09 4,09 3,04 6,00 0,65 0,16 4,28 4,05 3,00 9,05 1,21 0,28 

CAB 0,0371 0,0231 0,0075 0,1185 0,0290 0,7822 0,0376 0,0250 0,0076 0,1154 0,0279 0,7425 
FB 0,2730 – 0,0808 0,6388 – – 0,2981 – 0,0750 0,6605 – – 

Zn 25,8 27 12,4 52,0 8,99 0,35 19,9 19,0 16,0 30,0 3,29 0,17 
CAB 0,1167 0,1014 0,0347 0,2772 0,0649 0,5561 0,0952 0,0736 0,0313 0,2386 0,0567 0,5951 

FB 6,1070 – 0,7395 12,421 – – 4,5082 – 0,4622 8,175 – – 
Pb 1,08 0,87 0,60 1,97 0,47 0,43 0,72 0,63 0,32 1,43 0,36 0,50 

CAB 0,0173 0,0155 0,0060 0,0445 0,0116 0,6691 0,0112 0,0098 0,0034 0,0290 0,0072 0,6458 
FB 1,4973 – 0,1922 5,4770 – – 0,8637 – 0,0922 3,0497 – – 

Cr 0,50 0,48 0,33 0,68 0,10 0,19 0,43 0,40 0,30 0,63 0,10 0,24 
CAB 0,0187 0,0074 0,0046 0,1015 0,0288 1,5356 0,0165 0,0056 0,0038 0,0882 0,0252 1,5290 

FB 0,5998 – 0,0366 2,0621 – – 0,5220 – 0,0344 1,7936 – – 
Co 0,47 0,42 0,19 1,30 0,29 0,62 0,34 0,24 0,18 0,90 0,21 0,62 

CAB 0,0659 0,0337 0,0136 0,2243 0,0616 0,9349 0,0439 0,0338 0,0080 0,1857 0,0390 0,8881 
FB 0,2149 – 0,0815 0,4464 – – 0,2188 – 0,0770 0,6565 – – 

Ni 2,78 3,23 0,61 4,32 1,31 0,47 4,61 4,56 0,93 8,00 2,40 0,52 
CAB 0,1219 0,0997 0,0107 0,4517 0,1167 0,9570 0,2110 0,1501 0,0163 0,8409 0,2237 1,0603 

FB 2,6816 – 0,5833 5,6911 – – 4,8081 – 0,7603 11,704 – – 
Mo 0,66 0,07 0,004 3,00 1,13 1,70 0,38 0,05 0,003 2,00 0,62 1,65 

CAB 0,2181 0,0226 0,0012 1,2314 0,4039 1,8525 0,1203 0,0132 0,0009 0,5058 0,1940 1,6121 
FB 35,904 – 13,152 58,656 – – 24,228 – 7,652 40,804 – – 

Cd 0,23 0,18 0,14 0,70 0,15 0,63 0,15 0,14 0,09 0,40 0,07 0,43 
CAB 0,2339 0,1507 0,0632 0,6468 0,1850 0,7909 0,1736 0,0790 0,0420 0,5451 0,1564 0,9011 

FB 0,7858 – 0,1101 1,5912 – – 0,4875 – 0,0816 0,9093 – – 
Bi 0,03 0,03 0,003 0,08 0,02 0,60 0,03 0,03 0,004 0,07 0,02 0,55 

CAB 0,0148 0,0070 0,0003 0,0529 0,0160 1,0794 0,0171 0,0055 0,0001 0,0633 0,0188 1,1012 
FB 0,2272 – 0,0268 0,6712 – – 0,2291 – 0,0287 0,6910 – – 

Sn 0,50 0,62 0,03 0,98 0,31 0,62 0,54 0,66 0,01 1,00 0,34 0,63 
CAB 0,0175 0,0091 0,0003 0,0507 0,0169 0,9628 0,0186 0,0098 0,0001 0,0510 0,0171 0,9227 

FB 135,22 – 19,504 261,40 – – 153,90 – 20,907 277,24 – – 
W 0,80 0,42 0,03 2,00 0,75 0,94 2,09 0,99 0,08 7,00 2,23 1,07 

CAB 0,0452 0,0279 0,0017 0,1556 0,0446 0,9861 0,1051 0,0677 0,0045 0,2697 0,0897 0,8535 
FB 55,979 – 2,2487 124,65 – – 105,83 – 5,9966 228,75 – – 

Ag 0,37 0,05 0,01 3,00 0,87 2,39 0,09 0,03 0,01 0,52 0,15 1,66 
CAB 0,3181 0,0500 0,0108 2,5875 0,7491 2,3552 0,0808 0,0328 0,0108 0,4494 0,1244 1,5390 

FB 0,5777 – 0,4434 0,7119 – – 0,3863 – 0,3823 0,3904 – – 
As 0,33 0,22 0,05 0,90 0,30 0,94 0,24 0,18 0,04 0,88 0,24 0,99 

CAB 0,0011 0,0008 0,0000 0,0035 0,0009 0,8290 0,0008 0,0005 0,0000 0,0022 0,0007 0,8175 
FB 0,0252 – 0,0009 0,0576 – – 0,0191 – 0,0008 0,0419 – – 

U 0,04 0,04 0,03 0,06 0,01 0,19 0,04 0,04 0,03 0,10 0,01 0,32 
CAB 0,0012 0,0006 0,0004 0,0031 0,0010 0,8449 0,0013 0,0007 0,0004 0,0033 0,0011 0,8473 

FB 0,0037 – 0,0013 0,0068 – – 0,0051 – 0,0013 0,0092 – – 
 Solos – análise total (n=21) Solos – fracção biodisponível (n=5) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe  3,09 2,99 1,11 5,85 1,25 0,40 256 177 384
Mn 603 522 184 1495 360 0,60 100 51,1 151 
Cu 169 177 33,6 534 112 0,66 25,3 5,06 53,2 
Zn 281 259 74,9 576 151 0,54 15,2 2,66 43,3 
Pb 82,2 65,1 37,2 328 66,0 0,80 3,22 0,32 9,03 
Cr 64,6 70,2 5,55 126 36,5 0,56 4,90 0,29 17,3 
Co 11,4 7,01 2,69 26,6 8,21 0,72 2,93 0,76 7,36 
Ni 31,6 28,1 7,83 64,4 16,9 0,53 2,34 0,67 5,54 
Mo 5,36 2,65 1,65 24,3 6,40 1,19 0,01 n.d. 0,04 
Cd 1,55 1,76 0,26 2,64 0,88 0,57 0,77 0,18 1,63 
Bi 5,73 3,46 0,51 29,0 6,71 1,17 0,38 0,05 1,05 
Sn 44,9 31,2 8,91 113 31,3 0,70 0,01 n.d. 0,04 
W 24,0 16,8 6,86 117 27,4 1,14 0,06 n.d. 0,26 
Ag 1,03 1,08 0,55 1,42 0,25 0,24 0,02 n.d. 0,07 
As 390 340 56,2 1996 410 1,05 22,8 6,53 63,9 
U 51,4 43,0 n.d. 105 32,3 0,63 15,2 5,42 30,9 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.7- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pterospartum 
tridentatum (L.) Willk. dos perfis da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=21) Flores (n=21) 
 Perfil 1 (n=8) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=3) Perfil 1 (n=8) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 52,3 40,0 100 113 78,4 200 132 95,6 200 49,2 37,8 95,2 109 73,5 200 197 90 300
CAB 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 

FB  0,24  0,43 0,30 0,52  1,13   0,22  0,33 0,26 0,46  1,69  
Mn 272 106 480 374 260 600 290 190 410 237 88,4 420 286 200 350 243 160 310 
CAB 1,04 0,27 2,33 0,54 0,17 0,67 0,40 0,25 0,66 0,90 0,25 2,04 0,43 0,13 0,57 0,33 0,21 0,50 

FB  9,39  3,70 3,49 3,97  4,56   8,22  2,67 2,18 2,93  3,45  
Cu 3,91 3,45 4,52 4,00 3,04 5,00 4,88 4,32 6,00 4,03 3,64 5,00 3,89 3,00 4,54 6,20 4,56 9,05 
CAB 0,05 0,01 0,12 0,03 0,02 0,07 0,03 0,02 0,05 0,05 0,01 0,12 0,03 0,02 0,06 0,04 0,02 0,05 

FB  0,23  0,32 0,08 0,64  0,19   0,23  0,33 0,08 0,66  0,28  
Zn 23,1 12,4 33,0 24,1 16,9 32,0 38,7 31,0 52,0 17,6 16,0 19,0 20,5 16,9 24,0 24,0 19,0 30,0 
CAB 0,15 0,10 0,21 0,07 0,03 0,10 0,20 0,12 0,28 0,13 0,07 0,24 0,06 0,03 0,09 0,12 0,07 0,16 

FB  12,4  2,57 0,74 6,13  10,4   6,78  3,13 0,46 8,18  6,38  
Pb 1,12 0,60 1,97 1,10 0,67 1,76 0,88 0,79 0,97 0,79 0,34 1,43 0,67 0,32 0,98 0,69 0,46 0,88 
CAB 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 

FB  0,21  2,16 0,19 5,48  0,80   0,16  1,23 0,09 3,05  0,46  
Cr 0,41 0,33 0,46 0,57 0,44 0,68 0,49 0,48 0,52 0,34 0,30 0,40 0,51 0,35 0,63 0,43 0,40 0,47 
CAB 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,03 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 

FB  0,12  0,84 0,04 2,06  0,37   0,09  0,74 0,03 1,79  0,31  
Co 0,53 0,19 1,30 0,44 0,28 0,60 0,39 0,35 0,45 0,30 0,17 0,50 0,36 0,18 0,90 0,36 0,21 0,60 
CAB 0,09 0,02 0,22 0,06 0,01 0,14 0,03 0,02 0,03 0,06 0,01 0,19 0,04 0,01 0,07 0,03 0,02 0,05 

FB  0,45  0,17 0,08 0,22  0,13   0,66  0,12 0,11 0,13  0,08  
Ni 1,59 0,61 3,23 3,46 1,05 4,32 3,67 3,45 3,89 2,77 0,93 6,02 5,72 1,78 8,00 5,85 4,56 8,00 
CAB 0,07 0,01 0,15 0,16 0,03 0,45 0,12 0,08 0,15 0,12 0,02 0,28 0,29 0,04 0,84 0,19 0,11 0,32 

FB  2,66  1,69 0,58 3,29  5,69   3,96  2,79 0,76 5,34  11,7  
Mo 0,01 0,00

4
0,04 1,37 0,10 3,00 0,05 0,05 0,07 0,01 0,00 0,04 0,77 0,15 2,00 0,04 0,03 0,05 

CAB 0,01 0,00 0,03 0,45 0,02 1,23 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,25 0,01 0,51 0,01 0,00 0,01 
FB  –  35,9 13,1 58,7  –   –  24,2 7,65 40,8  –  

Cd 0,15 0,14 0,18 0,26 0,16 0,50 0,37 0,20 0,70 0,12 0,09 0,15 0,15 0,10 0,19 0,26 0,19 0,40 
CAB 0,32 0,08 0,65 0,17 0,06 0,45 0,21 0,10 0,40 0,25 0,05 0,55 0,11 0,04 0,35 0,16 0,09 0,23 

FB  0,83  0,50 0,11 1,27  1,59   0,56  0,32 0,08 0,80  0,91  
Bi 0,04 0,01 0,08 0,03 0,00 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,00 0,07 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 
CAB 0,02 0,00 0,05 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,06 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 

FB  0,04  0,34 0,03 0,67  0,08   0,05  0,35 0,03 0,69  0,04  
Sn 0,20 0,03 0,66 0,64 0,50 0,77 0,85 0,73 0,98 0,21 0,01 0,70 0,68 0,50 0,86 0,97 0,93 1,00 
CAB 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,05 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,05 0,03 0,02 0,04 

FB  261  84,8 19,5 150  110   277  94,3 20,9 168  150  
W 1,15 0,33 2,00 0,75 0,35 2,00 0,04 0,03 0,04 3,62 0,87 7,00 1,46 0,92 3,00 0,08 0,08 0,09 
CAB 0,04 0,00 0,09 0,06 0,02 0,16 0,00 0,00 0,01 0,13 0,01 0,27 0,12 0,05 0,23 0,01 0,00 0,01 

FB  7,67  90,0 40,3 125  2,25   26,8  165 80,6 229  6,00  
Ag 0,88 0,05 3,00 0,02 0,01 0,03 0,12 0,09 0,16 0,18 0,03 0,52 0,02 0,01 0,03 0,08 0,06 0,11 
CAB 0,77 0,05 2,59 0,02 0,01 0,03 0,10 0,08 0,13 0,16 0,03 0,45 0,02 0,01 0,03 0,07 0,05 0,09 

FB  –  0,58 0,44 0,71  –   –  0,39 0,38 0,39  –  
As 0,15 0,05 0,87 0,30 0,15 0,55 0,85 0,77 0,90 0,11 0,04 0,56 0,21 0,11 0,31 0,71 0,60 0,88 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FB  0,00  0,02 0,01 0,04  0,06   0,00  0,02 0,01 0,03  0,04  
U 0,05 0,04 0,06 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,05 0,10 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FB  0,00  0,00 0,00 0,01  0,00   0,00  0,01 0,00 0,01  0,01  
 Solos – análise total (n=21) Solos – fracção biodisponível (n=5)
 Perfil 1 (n=8) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=3) Perfil 2 (n=3) 
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Perfil 1 (n=1) Méd Min Max Perfil 3 (n=1) 

Fe 2,80 1,64 3,83 3,28 1,11 5,85 3,21 3,01 3,36 186 306 207 384 177
Mn 306 184 706 787 437 1495 779 619 953  51,1  120 88,9 151  89,8  
Cu 194 33,6 534 150 75,9 195 169 88,1 218  17,6  25,7 5,06 53,2  31,8  
Zn 167 74,8 282 395 243 576 206 163 266  2,66  23,5 2,94 43,3  2,98  
Pb 111 41,3 328 58,9 37,1 96,4 83,0 73,4 101  9,03  2,02 0,32 3,98  0,99  
Cr 54,6 9,74 74,7 61,2 5,55 126 102 94,5 112  3,95  6,43 0,29 17,3  1,28  
Co 7,78 2,69 23,3 13,4 2,94 26,6 14,4 11,8 18,2  0,76  3,72 1,49 7,36  2,73  
Ni 29,2 10,5 64,4 32,9 7,83 56,9 33,2 25,3 42,4  0,67  3,45 1,31 5,54  0,68  
Mo 2,71 1,65 4,89 6,76 1,68 24,3 7,78 6,82 9,09  n.d.  0,02 n.d. 0,04  n.d.  
Cd 0,91 0,26 1,90 2,00 0,42 2,64 1,72 1,33 2,08  0,18  1,08 0,24 1,63  0,44  
Bi 8,88 1,00 29,0 3,75 0,51 7,81 3,94 3,46 4,34  0,47  0,39 0,05 1,05  0,23  
Sn 49,6 8,91 113 42,7 12,5 85,7 39,5 26,0 51,7  n.d.  0,01 n.d. 0,04  0,01  
W 40,9 12,1 117 14,1 8,00 18,8 11,8 6,86 17,7  0,26  0,01 n.d. 0,02  0,01  
Ag 0,92 0,55 1,42 1,08 0,90 1,35 1,14 1,08 1,20  n.d.  0,04 n.d. 0,07  n.d.  
As 469 56,2 1996 321 127 679 406 340 480  63,9  11,6 6,53 17,4  15,3  
U 40,2 n.d. 105 50,7 12,8 100 32,5 n.d. 54,6  30,9  11,5 5,42 21,9  10,8  

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
 

 - 493 -



Capítulo 8 – BIOGEOQUÍMICA: RELAÇÕES SOLO – PLANTA 

A maioria das amostras, quer de ramos quer de flores, apresenta teores bioacumulados de 

Fe, Cu, Zn, Ni, Cd, Sn, As e U considerados normais para as plantas ou, em alguns casos, 

reveladores de deficiência (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). Parte das amostras de material 

lenhoso apresenta concentrações que superam os níveis normais em Mn, Cr, Co, Mo, Cd e Ag, 

enquanto que uma parte das amostras de flores apresenta conteúdos de Mn, Cr, Ni, Mo e Cd 

igualmente superiores aos referidos níveis normais. Apenas para o W se verifica que a maior parte 

das amostras, quer de ramos quer de flores, apresenta concentrações que superam os níveis 

normais em plantas. Este aspecto revela o potencial acumulador desta planta em W, uma vez que 

as concentrações deste elemento na fracção biodisponível são baixas. De resto, este aspecto está 

bem patente nos valores de FB calculados para este elemento, que são extraordinariamente 

elevados. Curiosamente, os valores de FB calculados para o Sn são ainda mais elevados, mas as 

reduzidas concentrações deste elemento na fracção biodisponível traduzem-se em concentrações 

bioacumuladas muito baixas. Embora com graus de grandeza diferentes, verifica-se algo 

semelhante para o Mo. 

Tanto os ramos como as flores apresentam valores de CAB indicadores de absorção 

intermédia a forte para o Mn. Os ramos apresentam ainda valores de CAB reveladores de 

absorção fraca ou muito fraca a forte para o Mo e a Ag, fraca ou muito fraca a intermédia para o 

Cu, o Zn, o Cr, o Co, o Ni, o Cd e muito fraca a fraca para os restantes elementos. As flores 

caracterizam-se ainda por valores de CAB reveladores de absorção fraca ou muito fraca a 

intermédia para o Cu, o Zn, o Co, o Ni, o Mo, o Cd, o W e a Ag e muito fraca a fraca para os 

restantes elementos. Estes valores evidenciam que esta espécie pode, com algumas reservas, ser 

considerada acumuladora de Mn (ramos e flores) e Mo e Ag (ramos). De uma maneira geral, os 

valores mais elevados de CAB encontram-se associados às amostras dos perfis 1 e 2, embora os 

teores bioacumulados sejam, em geral, superiores nas amostras dos perfis 2 e 3 (escombreiras e 

solos contaminados, respectivamente). 

Os valores de FB calculados indicam que esta espécie também se encontra adaptada às 

concentrações biodisponíveis de grande parte dos elementos vestigiais, podendo ser considerada 

tolerante às concentrações de Mn, Mo, Sn e W e, em menor grau, de Fe, Zn, Pb, Cr, Ni e Cd 

(ramos). 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.2) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas flores e os teores 

totais do solo subjacente para o Pb e entre as concentrações no material foliar e os teores totais 

do solo para o Co. Quanto às correlações entre os elementos dos tecidos biológicos e das 

fracções biodisponíveis dos respectivos substratos, verificam-se correlações positivas 

significativas apenas nas flores para o W. Assim, ambos os órgãos desta planta revelam-se como 

bons indicadores biogeoquímicos do Pb total presente no solo, enquanto que as flores se 
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destacam ainda como boas indicadoras biogeoquímicas do Cr total e do W biodisponível destes 

solos. 

 

 

8.3.1.3- Erica arborea L. 

 

Nas tabelas 8.8 e 8.9 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. 

A observação dos resultados permite verificar que as folhas desta espécie se destacam, 

relativamente aos ramos, por apresentarem concentrações mais elevadas na maior parte dos 

elementos (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Sn, As e U). Os ramos caracterizam-se pelos conteúdos mais 

elevados apenas em Ag, sendo que os restantes elementos apresentam distribuições similares 

em ambos os materiais analisados. 

A maioria das amostras de ramos apresenta teores bioacumulados de Cr, Ni, Cd e W 

superiores aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). 

Parte das amostras de material lenhoso também supera os níveis normais em Mn, Ag e U. 

Relativamente às folhas, a maior parte das amostras apresenta conteúdos de Cr, W e U 

superiores aos referidos níveis normais, e uma parte das amostras também supera estes níveis 

em Mn, Ni, Mo, Cd e As. Em alguns pontos de amostragem, situados nas escombreiras (7, 8, 9 e 

10), as folhas apresentam teores de Fe superiores ao nível máximo do intervalo considerado 

normal nas plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Nas folhas, o Zn caracteriza-se por teores considerados normais para as plantas, enquanto 

que nos ramos situa-se em níveis reveladores de deficiência, o que deve estar relacionado com a 

tendência deste elemento em se acumular, preferencialmente, nas folhas mais maduras (CAMBIER 

& CHARLATCHKA, 1999). 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção muito fraca a intermédia 

para o Mn e a Ag, muito fraca ou fraca a intermédia para o Cu, o Cr, o Co, o Ni, o Mo e o Cd e 

muito fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB 

reveladores de absorção intermédia a forte para o Mn, fraca ou muito fraca a forte para o Ni e o 

Mo, fraca ou muito fraca a intermédia para o Cu, o Zn, o Cr, o Co, o Cd, o W, o As e a Ag e muito 

fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores evidenciam que esta espécie pode, com 

algumas reservas, ser considerada acumuladora de Mn (ramos e folhas), Ni e Mo (folhas) e Ag 

(ramos). De uma maneira geral, os valores mais elevados de CAB encontram-se associados às 

amostras dos perfis 1 e 2, embora os conteúdos bioacumulados sejam superiores nos perfis 2 e 3. 
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Tabela 8.8- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de Erica 
arborea L. da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos que é expresso em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=23) Folhas (n=23) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 78,7 82,5 38,3 100 18,4 0,23 441 200 55,9 1700 577 1,31

CAB 0,0032 0,0026 0,0014 0,0084 0,0020 0,6194 0,0218 0,0068 0,0021 0,1435 0,0401 1,8406 
FB 0,3689 – 0,2602 0,4828 – – 2,9694 – 0,4229 8,2068 – – 

Mn 314 260 60,0 720 188 0,60 408 340 110 1150 273 0,67 
CAB 0,6406 0,4404 0,0610 2,2958 0,5876 0,9172 0,8232 0,5875 0,1220 2,4743 0,6664 0,8095 

FB 3,6248 – 1,3534 5,0629 – – 5,0083 – 2,6714 12,938 – – 
Cu 5,24 4,81 3,20 9,00 1,53 0,29 6,82 4,98 3,97 16,0 3,48 0,51 

CAB 0,0379 0,0326 0,0149 0,1083 0,0256 0,6761 0,0498 0,0328 0,0196 0,1343 0,0369 0,7407 
FB 0,4155 – 0,1316 0,8741 – – 0,5503 – 0,1566 0,8764 – – 

Zn 6,11 6,00 4,64 9,00 1,21 0,20 29,2 28,0 8,46 59,0 15,5 0,53 
CAB 0,0247 0,0193 0,0111 0,0628 0,0141 0,5704 0,0966 0,0982 0,0359 0,1524 0,0323 0,3349 

FB 1,0155 – 0,1387 1,7031 – – 3,4133 – 0,9937 5,7112 – – 
Pb 0,73 0,68 0,35 1,36 0,25 0,35 0,91 0,84 0,44 1,69 0,32 0,35 

CAB 0,0122 0,0098 0,0035 0,0345 0,0080 0,6579 0,0151 0,0121 0,0043 0,0427 0,0099 0,6579 
FB 1,2442 – 0,1488 4,2381 – – 1,5428 – 0,1845 5,2553 – – 

Cr 1,50 0,74 0,44 10,0 2,60 1,74 1,12 0,69 0,40 6,01 1,51 1,35 
CAB 0,0409 0,0088 0,0041 0,2124 0,0637 1,5562 0,0387 0,0081 0,0040 0,2503 0,0699 1,8074 

FB 1,2602 – 0,3296 4,3170 – – 1,3374 – 0,3232 5,0882 – – 
Co 0,29 0,27 0,13 0,82 0,17 0,60 0,41 0,35 0,16 1,02 0,26 0,62 

CAB 0,0411 0,0213 0,0081 0,1401 0,0422 1,0270 0,0574 0,0290 0,0101 0,1737 0,0535 0,9322 
FB 0,0810 – 0,0412 0,1370 – – 0,1897 – 0,0511 0,6035 – – 

Ni 5,71 6,00 0,55 13,0 3,14 0,55 6,34 4,53 0,68 14,0 4,17 0,66 
CAB 0,2439 0,1451 0,0276 0,8409 0,2328 0,9544 0,2913 0,1909 0,0342 1,5616 0,4117 1,4136 

FB 3,8789 – 2,2773 6,6075 – – 3,6824 – 1,0835 7,0786 – – 
Mo 0,30 0,08 0,01 1,22 0,42 1,37 0,75 0,09 n.d. 4,00 1,16 1,55 

CAB 0,0875 0,0149 0,0022 0,5020 0,1526 1,7433 0,1869 0,0238 0,0018 1,2315 0,3542 1,8946 
FB 22,107 – 3,5648 50,725 – – 89,763 – 15,388 185,27 – – 

Cd 0,23 0,21 0,11 0,60 0,12 0,55 0,25 0,19 0,11 0,80 0,18 0,72 
CAB 0,1896 0,0876 0,0159 0,8460 0,2321 1,2240 0,1760 0,1135 0,0248 0,6377 0,1785 1,0144 

FB 0,6176 – 0,0898 1,1366 – – 0,9563 – 0,1223 3,3882 – – 
Bi 0,03 0,03 0,01 0,08 0,02 0,51 0,04 0,03 n.d. 0,10 0,03 0,68 

CAB 0,0153 0,0049 0,0012 0,0718 0,0202 1,3205 0,0159 0,0061 0,0017 0,0829 0,0225 1,4153 
FB 0,3677 – 0,0302 0,9239 – – 0,3436 – 0,0957 0,7853 – – 

Sn 0,62 0,74 0,04 0,96 0,29 0,47 1,02 0,81 0,05 5,00 1,25 1,22 
CAB 0,0210 0,0137 0,0007 0,0858 0,0205 0,9753 0,0259 0,0201 0,0007 0,0655 0,0206 0,7946 

FB 120,97 – 21,506 161,80 – – 137,54 – 92,056 196,16 – – 
W 0,34 0,24 0,02 1,28 0,44 1,30 0,42 0,30 0,02 1,59 0,55 1,30 

CAB 0,0261 0,0093 0,0009 0,0998 0,0359 1,3745 0,0323 0,0116 0,0011 0,1237 0,0445 1,3745 
FB 36,707 – 3,8440 79,903 – – 45,516 – 4,7666 99,080 – – 

Ag 0,13 0,04 0,01 2,00 0,41 3,04 0,06 0,05 0,01 0,14 0,04 0,66 
CAB 0,1335 0,0349 0,0099 2,2557 0,4631 3,4674 0,0444 0,0381 0,0103 0,0902 0,0262 0,5905 

FB 0,9876 – 0,3262 2,1127 – – 1,2246 – 0,4045 2,6197 – – 
As 0,93 1,03 0,09 1,80 0,63 0,68 3,65 1,51 0,12 30,0 8,07 2,21 

CAB 0,0028 0,0017 0,0002 0,0080 0,0019 0,6927 0,0151 0,0033 0,0003 0,1362 0,0383 2,5288 
FB 0,0706 – 0,0184 0,1341 – – 0,4284 – 0,0500 1,7273 – – 

U 0,05 0,04 0,01 0,11 0,03 0,55 0,49 0,11 0,01 2,43 0,81 1,63 
CAB 0,0013 0,0008 – 0,0075 0,0020 1,5333 0,0181 0,0021 – 0,1649 0,0467 2,5741 

FB 0,0080 – 0,0014 0,0203 – – 0,1072 – 0,0035 0,4483 – – 
 Solos – análise total (n=23) Solos – fracção biodisponível (n=5) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe  2,98 3,01 1,11 5,85 1,18 0,40 266 177 384
Mn 680 640 184 1475 371 0,55 112 88,9 151 
Cu 179 188 33,6 309 78,0 0,44 22,8 5,06 53,2 
Zn 309 266 74,9 576 141 0,46 15,5 2,94 43,3 
Pb 71,5 67,5 37,2 149 27,1 0,38 1,57 0,32 3,98 
Cr 69,3 81,3 5,55 140 40,2 0,58 4,46 0,29 17,3 
Co 13,0 8,89 2,94 27,4 9,04 0,70 3,88 1,49 7,36 
Ni 32,6 31,7 7,83 60,5 15,8 0,48 2,39 0,68 5,54 
Mo 6,08 3,66 1,85 24,3 6,37 1,05 0,01 n.d. 0,04 
Cd 2,33 2,08 0,26 7,35 1,77 0,76 0,77 0,17 1,63 
Bi 5,10 4,07 1,00 12,4 3,65 0,72 0,28 n.d. 1,05 
Sn 44,8 41,7 8,91 85,7 26,1 0,58 0,01 n.d. 0,04 
W 14,1 12,9 6,86 26,7 5,52 0,39 0,01 0,004 0,02 
Ag 1,39 1,16 0,55 3,42 0,73 0,53 0,03 n.d. 0,07 
As 359 370 56,2 679 165 0,46 12,3 6,53 17,4 
U 49,0 43,0 n.d. 99,7 24,2 0,49 9,32 1,27 21,9 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.9- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Erica arborea 
L. em cada um dos perfis da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=23) Folhas (n=23) 
 Perfil 1 (n=4) Perfil 2 (n=9) Perfil 3 (n=10) Perfil 1 (n=4) Perfil 2 (n=9) Perfil 3 (n=10)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 43,0 38,3 48,0 89,9 80,8 100 82,8 72,2 100 77,3 55,9 100 873 100 1700 197 93,3 400
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,14 0,01 0,00 0,02 

FB – – – 0,34 0,26 0,48 0,42 0,38 0,45 – – – 4,62 1,23 8,21 0,49 0,42 0,56 
Mn 315 188 450 414 216 720 223 60,0 500 315 254 380 637 320 1150 240 110 380 
CAB 1,50 0,70 2,30 0,65 0,38 0,97 0,29 0,06 0,69 1,35 1,32 1,38 1,13 0,50 2,47 0,34 0,12 0,59 

FB – – – 3,99 2,16 5,06 3,07 1,35 4,79 – – – 6,55 2,82 12,9 2,69 2,67 2,71 
Cu 4,79 3,64 6,00 5,55 3,20 9,00 5,15 4,35 6,00 4,75 4,51 5,00 9,35 3,97 16,0 5,37 4,50 7,00 
CAB 0,07 0,02 0,11 0,04 0,02 0,05 0,03 0,01 0,07 0,08 0,02 0,13 0,06 0,02 0,10 0,03 0,02 0,05 

FB – – – 0,35 0,13 0,67 0,51 0,16 0,87 – – – 0,57 0,30 0,83 0,52 0,16 0,88 
Zn 5,82 4,70 7,00 5,90 4,64 7,00 6,41 4,83 9,00 16,0 8,46 24,0 32,8 10,0 59,0 31,2 13,0 49,0 
CAB 0,05 0,03 0,06 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,11 0,10 0,11 0,07 0,04 0,10 0,11 0,06 0,15 

FB – – – 0,71 0,14 1,70 1,47 1,29 1,65 – – – 2,74 0,99 4,77 4,43 3,15 5,71 
Pb 0,54 0,49 0,59 0,88 0,52 1,36 0,68 0,35 0,95 0,67 0,61 0,73 1,09 0,64 1,69 0,84 0,44 1,18 
CAB 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,04 0,01 0,01 0,02 

FB – – – 1,67 0,15 4,24 0,60 0,36 0,85 – – – 2,07 0,18 5,26 0,75 0,44 1,05 
Cr 0,46 0,44 0,49 2,92 0,82 10,0 0,63 0,45 0,87 0,41 0,40 0,43 2,03 0,72 6,01 0,59 0,43 0,79 
CAB 0,01 0,01 0,01 0,09 0,01 0,21 0,01 0,00 0,04 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 0,25 0,01 0,00 0,03 

FB – – – 1,83 0,58 4,32 0,41 0,33 0,49 – – – 1,97 0,35 5,09 0,39 0,32 0,45 
Co 0,46 0,13 0,82 0,28 0,18 0,38 0,22 0,13 0,28 0,57 0,16 1,02 0,50 0,33 0,90 0,28 0,16 0,35 
CAB 0,08 0,02 0,14 0,04 0,01 0,09 0,03 0,01 0,08 0,10 0,03 0,17 0,07 0,02 0,11 0,03 0,01 0,10 

FB – – – 0,11 0,05 0,14 0,04 0,04 0,05 – – – 0,28 0,06 0,60 0,06 0,05 0,06 
Ni 1,61 0,55 2,73 7,49 3,43 13,0 5,76 3,09 8,00 1,99 0,68 3,39 7,43 3,73 13,0 7,10 3,62 14,0 
CAB 0,08 0,03 0,13 0,37 0,06 0,84 0,20 0,05 0,43 0,10 0,03 0,16 0,48 0,08 1,56 0,20 0,08 0,44 

FB – – – 2,47 2,28 2,78 5,99 5,38 6,61 – – – 2,37 1,08 3,45 5,66 4,24 7,08 
Mo 0,01 0,01 0,01 0,71 0,19 1,22 0,06 0,04 0,09 0,01 0,00 0,01 1,18 0,12 3,00 0,65 0,04 4,00 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,21 0,02 0,50 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,39 0,03 1,23 0,07 0,00 0,38 

FB – – – 31,4 12,0 50,7 – 3,56 – – – – 42,0 15,4 68,6 – 185 – 
Cd 0,23 0,22 0,23 0,19 0,14 0,23 0,26 0,11 0,60 0,19 0,16 0,21 0,37 0,19 0,80 0,16 0,11 0,30 
CAB 0,49 0,13 0,85 0,12 0,06 0,50 0,13 0,02 0,28 0,38 0,12 0,64 0,20 0,09 0,48 0,08 0,02 0,14 

FB – – – 0,32 0,09 0,71 1,06 0,98 1,14 – – – 1,24 0,12 3,39 0,53 0,39 0,66 
Bi 0,06 0,05 0,08 0,03 0,02 0,05 0,02 0,01 0,04 0,07 0,06 0,09 0,05 0,00 0,10 0,02 0,01 0,03 
CAB 0,04 0,00 0,07 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,02 0,04 0,01 0,08 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,02 

FB – – – 0,46 0,03 0,92 – 0,10 – – – – 0,42 0,10 0,79 – 0,13 – 
Sn 0,06 0,04 0,07 0,71 0,55 0,82 0,77 0,54 0,96 0,06 0,05 0,08 1,69 0,59 5,00 0,81 0,51 0,96 
CAB 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,06 0,02 0,01 0,09 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,07 0,02 0,01 0,05 

FB – – – 91,7 21,5 162 150 142 159 – – – 168 140 196 107 92,1 122 
W 0,74 0,24 1,28 0,51 0,24 1,28 0,03 0,02 0,05 0,92 0,29 1,59 0,64 0,30 1,59 0,03 0,02 0,06 
CAB 0,05 0,01 0,10 0,04 0,01 0,10 0,00 0,00 0,01 0,07 0,01 0,12 0,05 0,02 0,12 0,00 0,00 0,01 

FB – – – 57,7 25,8 79,9 5,24 3,84 6,63 – – – 71,5 32,0 99,1 6,49 4,77 8,22 
Ag 0,04 0,04 0,04 0,24 0,01 2,00 0,08 0,05 0,11 0,05 0,05 0,05 0,02 0,01 0,03 0,10 0,06 0,14 
CAB 0,05 0,03 0,07 0,27 0,01 2,26 0,05 0,03 0,07 0,07 0,04 0,09 0,02 0,01 0,03 0,06 0,03 0,09 

FB – – – 0,43 0,33 0,52 – 2,11 – – – – 0,53 0,40 0,65 – 2,62 – 
As 0,10 0,09 0,11 0,61 0,30 1,10 1,56 1,22 1,80 0,13 0,12 0,14 7,13 0,51 30,0 1,93 1,51 2,23 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 

FB – – – 0,05 0,02 0,08 0,11 0,08 0,13 – – – 0,62 0,05 1,73 0,14 0,10 0,17 
U 0,04 0,04 0,05 0,06 0,03 0,11 0,04 0,01 0,06 0,10 0,05 0,14 1,13 0,09 2,43 0,08 0,01 0,17 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 

FB – – – 0,01 0,00 0,02 – 0,01 – – – – 0,16 0,01 0,45 0,02 0,00 0,04 
 Solos – análise total (n=23) Solos – fracção biodisponível (n=5)
 Perfil 1 (n=4) Perfil 2 (n=9) Perfil 3 (n=10) Perfil 2 (n=3)  Perfil 3 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max  Méd Min Max
Fe 2,80 2,61 2,99 3,14 1,11 5,85 2,92 1,65 3,69 306 207 384  207 177 236
Mn 235 184 288 638 437 955 896 384 1475 120 88,9 151  100 89,8 111 
Cu 138 33,6 249 159 104 195 212 88,1 309 25,7 5,06 53,2  18,5 5,21 31,8 
Zn 157 74,8 244 408 243 576 280 163 429 23,5 2,94 43,3  3,55 2,98 4,13 
Pb 71,7 46,3 98,6 72,0 37,1 149 70,9 44,7 108 2,02 0,32 3,98  0,89 0,79 0,99 
Cr 54,9 50,3 59,8 59,7 5,55 126 83,5 16,5 140 6,43 0,29 17,35  1,50 1,28 1,72 
Co 5,65 5,45 5,86 12,2 2,94 26,6 16,6 3,21 27,4 3,72 1,49 7,36  4,12 2,73 5,51 
Ni 20,5 19,9 21,2 32,9 7,83 56,9 37,3 17,4 60,5 3,45 1,31 5,54  0,80 0,68 0,91 
Mo 2,24 1,85 2,65 7,63 2,16 24,3 6,22 2,63 16,1 0,02 n.d. 0,04  0,01 n.d. 0,02 
Cd 0,98 0,26 1,75 2,17 0,46 2,64 3,00 0,80 7,35 1,08 0,24 1,63  0,30 0,17 0,44 
Bi 5,69 1,00 10,7 4,14 1,00 7,81 5,72 1,18 12,4 0,39 0,05 1,05  0,11 n.d. 0,23 
Sn 39,0 8,91 70,9 47,0 12,9 85,7 45,1 10,3 79,5 0,01 n.d. 0,04  0,01 0,01 0,01 
W 19,2 12,1 26,7 14,4 8,00 18,7 11,9 6,86 20,9 0,01 0,004 0,02  0,01 0,004 0,01 
Ag 0,85 0,55 1,16 1,09 0,89 1,35 1,87 1,08 3,42 0,04 n.d. 0,07  0,02 n.d. 0,03 
As 283 56,2 523 341 112 679 406 310 486 11,6 6,53 17,4  13,4 11,5 15,3 
U 21,6 n.d. 44,5 56,5 13,9 99,7 38,6 n.d. 66,5 11,5 5,42 21,9  6,04 1,27 10,8 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os valores de FB indicam que esta espécie pode ser considerada tolerante às 

concentrações de Mn, Ni, Mo, Sn e W e, em menor grau, de Fe (folhas), Zn, Pb, Cr, Cd, Ag e As 

(folhas). Também esta espécie se destaca pelos elevados valores de FB calculados para o Mo, o 

W e o Sn, reveladores da grande capacidade de absorção e acumulação destes elementos. 

Porém, as reduzidas concentrações destes elementos na fracção biodisponível traduzem-se em 

concentrações bioacumuladas baixas. 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.2) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo subjacente para o Zn, entre as concentrações no material lenhoso e os teores totais 

do solo para o As e entre as concentrações no material foliar e os teores totais do solo para o Sn e 

a Ag. Quanto às correlações entre os elementos nos órgãos da planta e nas fracções 

biodisponíveis dos respectivos substratos, verificam-se correlações positivas significativas nos 

ramos para o Cu, o Cr e o Ni, e nas folhas para o Cr, Bi e Sn. Assim, ambos os órgãos desta 

planta revelam-se como bons indicadores biogeoquímicos do Zn total presente no solo e do Cr da 

fracção biodisponível. Destacam-se ainda as folhas como boas indicadoras biogeoquímicas do 

Sn, quer total quer biodisponível, destes solos. 

 

 

8.3.1.4- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
 

Nas tabelas 8.10 e 8.11 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie (partes aéreas), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies 

anteriores. Esta espécie foi amostrada unicamente nos perfis 2 e 3. Nas amostras de solos que 

coincidem com as desta espécie não foram efectuadas extracções químicas selectivas, pelo que 

não foi possível calcular os respectivos valores de FB. 

A maioria das amostras desta planta apresenta teores bioacumulados considerados 

normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) para a generalidade dos elementos 

estudados. Apenas nos casos do Co e do W os teores encontrados podem ser considerados 

superiores aos referidos níveis normais. 

Assim, as partes aéreas desta espécie caracterizam-se por valores de CAB genericamente 

baixos, indicadores de absorção intermédia para a Ag, muito fraca ou fraca a intermédia para o 

Cu, o Zn, o Ni, o Mo, e o Cd e muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores não 

permitem considerar esta espécie acumuladora para nenhum dos elementos analisados, segundo 

a classificação sugerida por BAKER (1981). 
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Observando os coeficientes de correlação, apresentados no anexo 8.2, verifica-se que 

existe uma forte correlação entre os teores totais observados nos solos e na planta para Cu, Pb, 

Co, Cd, Bi, W e Ag. Assim, esta planta revela-se como boa indicadora biogeoquímica da presença 

daqueles elementos no solo, ainda que não apresente teores bioacumulados elevados. 

 

Tabela 8.10- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – partes aéreas (n=9)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 108 108 56,0 148 32,1 0,30

CAB 0,0040 0,0035 0,0021 0,0084 0,0025 0,6287 
Mn 33,1 35,5 11,9 45,8 10,9 0,33 

CAB 0,0434 0,0307 0,0241 0,0979 0,0310 0,7147 
Cu 11,6 10,4 4,14 20,0 5,02 0,43 

CAB 0,0764 0,0646 0,0455 0,1216 0,0347 0,4548 
Zn 30,4 31,2 23,2 38,3 5,18 0,17 

CAB 0,1039 0,1016 0,0839 0,1439 0,0194 0,1869 
Pb 3,21 2,47 1,67 7,52 1,78 0,56 

CAB 0,0448 0,0504 0,0289 0,0519 0,0081 0,1797 
Cr 0,52 0,48 0,32 0,73 0,14 0,26 

CAB 0,0137 0,0058 0,0054 0,0418 0,0159 1,1602 
Co 1,17 1,38 0,21 2,05 0,63 0,54 

CAB 0,0628 0,0621 0,0585 0,0747 0,0051 0,0804 
Ni 3,60 3,78 2,54 4,50 0,62 0,17 

CAB 0,1042 0,0921 0,0491 0,2038 0,0583 0,5589 
Mo 0,29 0,05 0,03 1,16 0,41 1,42 

CAB 0,0928 0,0156 0,0099 0,2513 0,1189 1,2802 
Cd 0,32 0,22 0,04 0,77 0,26 0,81 

CAB 0,2115 0,1905 0,0999 0,3695 0,1237 0,5847 
Bi 0,03 0,02 0,003 0,05 0,02 0,64 

CAB 0,0084 0,0051 0,0040 0,0156 0,0054 0,6507 
Sn 0,53 0,33 0,10 1,61 0,48 0,92 

CAB 0,0195 0,0078 0,0048 0,0457 0,0197 1,0117 
W 0,56 0,37 0,10 1,38 0,55 0,98 

CAB 0,0389 0,0463 0,0090 0,0731 0,0297 0,7620 
Ag 0,26 0,20 0,08 0,57 0,19 0,71 

CAB 0,1596 0,1203 0,1170 0,2691 0,0538 0,3372 
As 0,66 0,43 0,28 1,29 0,44 0,66 

CAB 0,0029 0,0034 0,0006 0,0038 0,0013 0,4546 
U 0,05 0,05 0,02 0,08 0,02 0,37 

CAB 0,0019 0,0015 0,0011 0,0029 0,0008 0,4174 
 Solos – análise total (n=9)
 Méd Md Min Max DP CV

Fe 3,12 3,29 1,65 4,11 0,92 0,29
Mn 985 1283 384 1495 510 0,52 
Cu 174 140 75,9 309 93,9 0,54 
Zn 299 276 241 429 67,7 0,23 
Pb 72,3 59,9 41,9 149 36,2 0,50 
Cr 66,9 80,7 16,5 98,9 30,6 0,46 
Co 18,7 22,2 3,21 27,4 9,75 0,52 
Ni 41,5 41,5 17,4 60,5 15,3 0,37 
Mo 3,16 2,79 1,68 4,99 1,13 0,36 
Cd 2,37 1,48 0,38 7,35 2,77 1,17 
Bi 4,70 3,83 0,51 12,4 4,44 0,95 
Sn 36,7 40,1 12,5 79,5 20,4 0,56 
W 13,2 13,1 7,91 18,8 3,86 0,29 
Ag 1,57 1,44 0,70 2,99 0,84 0,54 
As 270 310 108 484 154 0,57 
U 33,1 27,5 12,8 66,5 19,1 0,58 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Tabela 8.11- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn em cada um dos perfis da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – partes aéreas (n=9)
 Perfil 2 (n=4) Perfil 3 (n=5) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 89,4 56,0 143 122 103 148

CAB 0,0024 0,0021 0,0035 0,0053 0,0028 0,0084 
Mn 27,1 11,9 45,8 37,8 33,4 42,7 

CAB 0,0290 0,0241 0,0307 0,0549 0,0241 0,0979 
Cu 9,06 4,14 12,6 13,7 7,98 20,0 

CAB 0,1026 0,0455 0,1216 0,0554 0,0455 0,0646 
Zn 28,7 23,2 31,3 31,7 24,4 38,3 

CAB 0,1051 0,0839 0,1122 0,1030 0,0839 0,1439 
Pb 4,00 1,67 7,52 2,57 2,32 3,12 

CAB 0,0478 0,0399 0,0504 0,0425 0,0289 0,0519 
Cr 0,42 0,32 0,48 0,59 0,45 0,73 

CAB 0,0057 0,0054 0,0058 0,0201 0,0054 0,0418 
Co 1,24 0,80 1,55 1,11 0,21 2,05 

CAB 0,0612 0,0585 0,0621 0,0641 0,0585 0,0747 
Ni 3,63 2,80 4,50 3,58 2,54 4,14 

CAB 0,0861 0,0684 0,0921 0,1187 0,0491 0,2038 
Mo 0,59 0,03 1,16 0,05 0,03 0,06 

CAB 0,1924 0,0156 0,2513 0,0132 0,0099 0,0156 
Cd 0,14 0,04 0,20 0,46 0,22 0,77 

CAB 0,3033 0,1048 0,3695 0,1381 0,0999 0,1905 
Bi 0,02 0,003 0,05 0,03 0,02 0,05 

CAB 0,0130 0,0051 0,0156 0,0047 0,0040 0,0052 
Sn 0,82 0,10 1,61 0,29 0,21 0,38 

CAB 0,0362 0,0078 0,0457 0,0061 0,0048 0,0078 
W 0,98 0,10 1,38 0,23 0,11 0,39 

CAB 0,0571 0,0090 0,0731 0,0245 0,0090 0,0463 
Ag 0,12 0,08 0,18 0,38 0,20 0,57 

CAB 0,1379 0,1203 0,1908 0,1770 0,1170 0,2691 
As 0,42 0,37 0,49 0,86 0,28 1,29 

CAB 0,0035 0,0034 0,0038 0,0024 0,0006 0,0038 
U 0,05 0,02 0,08 0,05 0,04 0,07 

CAB 0,0026 0,0015 0,0029 0,0013 0,0011 0,0015 
 Solos – análise total (n=9)
 Perfil 2 (n=4) Perfil 3 (n=5) 
 Méd Min Max Méd Min Max

Fe 3,64 2,73 4,11 2,70 1,65 3,69
Mn 954 390 1495 1010 384 1475 
Cu 88,7 75,9 104 243 140 309 
Zn 274 261 279 319 241 429 
Pb 81,7 41,9 149 64,8 44,7 108 
Cr 74,3 54,7 84,0 61,0 16,5 98,9 
Co 20,3 12,9 24,9 17,4 3,21 27,4 
Ni 42,1 37,1 48,9 41,0 17,4 60,5 
Mo 2,74 1,68 4,63 3,50 2,63 4,99 
Cd 0,45 0,38 0,54 3,90 1,48 7,35 
Bi 1,29 0,51 2,96 7,43 3,83 12,4 
Sn 20,6 12,5 35,3 49,7 40,1 79,5 
W 15,9 11,2 18,8 11,1 7,91 13,6 
Ag 0,86 0,70 0,92 2,14 1,44 2,99 
As 119 108 128 392 310 484 
U 19,6 12,8 27,5 43,9 27,4 66,5 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
 

 

8.3.1.5- Halimium umbellatum (L.) Spach 
 

Nas tabelas 8.12 e 8.13 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. 
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A observação da tabela 8.12 permite verificar que as concentrações da esmagadora maioria 

dos elementos são mais elevadas nas folhas. Apenas as concentrações de Pb e Ag são 

superiores nos ramos e o Cr manifesta distribuições similares. 

A maioria das amostras de ramos apresenta teores de Fe, Mn, Co, Sn e As considerados 

normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). Nestas amostras, os teores de Cu, Zn 

e Pb situam-se dentro dos níveis normais ou, em certos casos, revelam deficiência ou situam-se 

abaixo dos níveis normais. Parte das amostras de material lenhoso supera os níveis normais em 

Cr, Ni, Mo, W, Ag e U e a maioria das amostras revela teores excessivos de Cd. Relativamente às 

folhas, a maior parte das amostras apresenta conteúdos de Mn, Co, Cd, W e U superiores aos 

referidos níveis normais, e uma parte das amostras também supera estes níveis em Zn, Cr, Ni, Mo 

e Ag. 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção fraca a forte para o Cd e a 

Ag, fraca ou muito fraca a intermédia para o Mn, o Cu, o Zn, o Cr, o Co, o Ni e o Mo e muito fraca 

a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB reveladores 

de absorção intermédia a intensa para o Cd, absorção intermédia a forte para o Mn e o Co, 

absorção fraca ou muito fraca a intermédia para o Cu, o Zn, o Cr, o Ni, o Mo e a Ag e absorção 

muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores evidenciam que esta espécie pode 

ser considerada acumuladora de Cd (ramos e folhas) e, com menor expressão, de Mn e Co 

(folhas) e Ag (ramos). 

Por sua vez, os valores de FB indicam que esta espécie se encontra adaptada às 

concentrações biodisponíveis da maioria dos elementos vestigiais, podendo ser considerada 

tolerante às concentrações de Zn, Ni, Mo, Cd e Sn e, no caso das folhas, Mn e Co e ainda, em 

menor grau, de Fe e Cu (folhas), Mn e Co (ramos) e Pb, Cr e W (ramos e folhas). 

O cálculo dos coeficientes de correlação permite verificar que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo para Pb, Cr, Co, Cd, Bi e As. Observam-se ainda correlações positivas entre as 

concentrações no material foliar e os teores totais do solo para Zn e entre as concentrações no 

material lenhoso e nos solos para U. 

Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores de 

Cu de ambos os órgãos e os teores totais do solo, o que pode ser explicado de forma idêntica ao 

que se verifica nas amostras da espécie Pinus pinaster Aiton. 

Relativamente às correlações lineares entre os elementos dos tecidos biológicos e das 

fracções biodisponíveis dos respectivos substratos, verificam-se correlações positivas 

significativas para o Co e o Ni, tanto nos ramos como nas folhas, e para o Zn, o Cd, o Bi e o Sn 

apenas nas folhas. Portanto, considerando em simultâneo quer os conteúdos totais quer os 

biodisponíveis presentes no solo, as folhas desta espécie revelam-se boas indicadoras 

biogeoquímicas de Zn, Co, Cd e Bi, enquanto que os ramos parecem ser bons indicadores de Co 

e Ni. 
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Tabela 8.12- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Halimium umbellatum (L.) Spach da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 

 
 Planta
 Ramos (n=23) Folhas (n=23) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 49,6 51,8 22,6 98,0 21,1 0,43 285 200 100 800 179 0,63

CAB 0,0022 0,0016 0,0009 0,0078 0,0018 0,8424 0,0119 0,0100 0,0024 0,0253 0,0069 0,5854 
FB 0,3069 – 0,1695 0,5526 – – 1,4320 – 0,7806 2,3671 – – 

Mn 107 100 56,4 240 47,9 0,45 489 440 177 1240 303 0,62 
CAB 0,2198 0,2367 0,0501 0,4851 0,1132 0,5152 0,9095 0,9365 0,1790 1,7559 0,4645 0,5107 

FB 1,4551 – 0,3971 2,6434 – – 5,5411 – 1,3899 7,5527 – – 
Cu 4,79 3,15 2,10 15,0 3,09 0,64 14,6 12,0 6,00 28,0 6,74 0,46 

CAB 0,0315 0,0190 0,0058 0,1703 0,0367 1,1677 0,0884 0,0642 0,0150 0,3178 0,0746 0,8442 
FB 0,2886 – 0,1302 0,4770 – – 1,1336 – 0,4545 2,5709 – – 

Zn 39,6 31,0 17,0 106 21,4 0,54 99,9 82,0 27,4 212 58,4 0,59 
CAB 0,1624 0,1070 0,0539 0,5442 0,1132 0,6971 0,3728 0,2904 0,1573 0,9138 0,2276 0,6106 

FB 10,282 – 1,3404 17,713 – – 22,601 – 4,8992 41,658 – – 
Pb 1,70 0,60 0,39 9,00 2,83 1,66 1,06 0,91 0,59 1,94 0,44 0,41 

CAB 0,0132 0,0076 0,0052 0,0481 0,0112 0,8436 0,0141 0,0108 0,0056 0,0438 0,0101 0,7178 
FB 0,9750 – 0,0790 3,5922 – – 1,2491 – 0,1185 5,3883 – – 

Cr 0,39 0,32 0,15 0,79 0,22 0,57 0,45 0,38 0,18 0,87 0,25 0,55 
CAB 0,0181 0,0077 0,0025 0,1167 0,0315 1,7406 0,0205 0,0092 0,0030 0,1280 0,0345 1,6806 

FB 0,6189 – 0,0360 2,3719 – – 0,6940 – 0,0429 2,6026 – – 
Co 0,61 0,51 0,38 1,00 0,20 0,33 4,77 3,40 1,88 9,90 2,89 0,60 

CAB 0,0765 0,0610 0,0178 0,2228 0,0512 0,6694 0,5465 0,4205 0,1240 1,6324 0,4290 0,7849 
FB 0,4793 – 0,1359 1,1928 – – 2,8582 – 1,2096 6,2028 – – 

Ni 5,83 4,70 1,31 19,0 3,98 0,68 6,93 4,72 1,96 24,0 5,72 0,83 
CAB 0,2538 0,2176 0,0542 0,4914 0,1290 0,5085 0,3115 0,2649 0,0813 0,8556 0,2081 0,6680 

FB 4,9006 – 1,9865 8,5850 – – 7,8449 – 2,5620 14,630 – – 
Mo 0,48 0,06 0,01 2,19 0,76 1,58 0,70 0,06 0,004 3,45 1,26 1,79 

CAB 0,1204 0,0205 0,0036 0,5235 0,1806 1,5005 0,1607 0,0102 0,0038 0,8725 0,2868 1,7854 
FB 30,907 – 11,956 49,858 – – 41,290 – 15,125 67,455 – – 

Cd 2,12 1,30 0,27 7,00 2,05 0,97 5,82 1,69 0,18 24,0 8,00 1,38 
CAB 2,2987 1,4012 0,0915 8,3916 2,6193 1,1395 3,6928 2,5222 0,2745 10,930 3,3229 0,8998 

FB 9,5049 – 1,9575 27,762 – – 12,194 – 7,1999 18,508 – – 
Bi 0,03 0,03 0,01 0,07 0,02 0,49 0,07 0,03 0,003 0,20 0,07 1,03 

CAB 0,0096 0,0042 0,0007 0,0340 0,0112 1,1641 0,0088 0,0067 0,0007 0,0281 0,0072 0,8121 
FB 0,2421 – 0,0025 0,9081 – – 0,2153 – 0,0097 0,7719 – – 

Sn 0,70 0,75 0,02 1,14 0,30 0,43 0,99 0,80 0,04 4,00 0,82 0,84 
CAB 0,0202 0,0099 0,0002 0,0566 0,0185 0,9169 0,0250 0,0126 0,0005 0,0774 0,0226 0,9043 

FB 62,533 – 6,8321 159,03 – – 70,962 – 14,575 172,57 – – 
W 0,26 0,14 0,01 0,72 0,27 1,02 0,39 0,22 0,02 1,08 0,39 1,01 

CAB 0,0121 0,0067 0,0006 0,0559 0,0155 1,2741 0,0182 0,0100 0,0009 0,0838 0,0232 1,2795 
FB 16,495 – 0,4598 44,746 – – 24,742 – 0,6897 67,119 – – 

Ag 0,29 0,05 0,01 2,00 0,58 1,99 0,13 0,07 0,01 0,79 0,21 1,55 
CAB 0,2785 0,0310 0,0108 2,1762 0,6182 2,2194 0,1014 0,0381 0,0137 0,5560 0,1515 1,4935 

FB 0,4865 – 0,3734 0,5995 – – 0,7297 – 0,5601 0,8993 – – 
As 0,37 0,24 0,05 0,91 0,32 0,88 0,55 0,36 0,07 1,37 0,48 0,88 

CAB 0,0010 0,0007 0,0001 0,0036 0,0010 0,9449 0,0015 0,0011 0,0002 0,0053 0,0014 0,9535 
FB 0,0253 – 0,0094 0,0585 – – 0,0380 – 0,0140 0,0877 – – 

U 0,05 0,04 0,03 0,11 0,02 0,50 0,13 0,12 0,04 0,37 0,08 0,59 
CAB 0,0011 0,0009 0,0004 0,0033 0,0008 0,7129 0,0030 0,0021 0,0008 0,0115 0,0031 1,0238 

FB 0,0038 – 0,0013 0,0064 – – 0,0118 – 0,0026 0,0314 – – 
 Solos – análise total (n=23) Solos – fracção biodisponível (n=6) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe  2,82 2,70 1,11 5,85 1,37 0,49 226 74,7 384
Mn 641 619 206 1495 380 0,59 87,5 23,4 151 
Cu 230 200 75,9 534 120 0,52 22,2 5,06 53,2 
Zn 289 265 107 576 147 0,51 12,9 1,25 43,3 
Pb 98,5 73,4 37,2 328 76,3 0,77 3,51 0,32 9,03 
Cr 58,4 62,1 5,55 126 43,6 0,75 4,13 0,29 17,3 
Co 12,4 8,36 2,69 27,4 8,84 0,71 2,50 0,37 7,36 
Ni 26,6 26,4 6,00 56,9 15,9 0,60 1,98 0,15 5,54 
Mo 5,75 3,72 1,06 24,3 6,60 1,15 0,01 n.d. 0,04 
Cd 1,54 1,90 0,03 3,28 1,05 0,68 0,64 0,01 1,63 
Bi 11,4 4,92 0,51 29,7 11,5 1,00 3,35 0,05 18,2 
Sn 65,9 64,2 12,5 159 45,0 0,68 0,02 n.d. 0,09 
W 35,7 16,8 6,86 117 36,1 1,01 0,08 0,004 0,26 
Ag 1,35 1,25 0,90 2,54 0,46 0,34 0,02 n.d. 0,07 
As 435 341 127 1996 386 0,89 19,8 4,50 63,9 
U 55,2 56,3 n.d. 105 32,3 0,59 15,4 5,42 30,9 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Tabela 8.13- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Halimium 
umbellatum (L.) Spach em cada um dos perfis de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=23) Folhas (n=23) 
 Perfil 1 (n=8) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=5) Perfil 1 (n=8) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=5)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 29,6 22,6 56,5 59,7 44,3 92,0 61,4 48,3 98,0 217 177 300 323 100 800 320 100 800
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,02 

FB 0,30 0,30 0,30 0,23 0,17 0,27 – 0,55 – 1,72 1,07 2,37 1,15 0,78 1,45 – 1,69 – 
Mn 115 61,9 240 107 56,4 140 96,0 70,0 130 478 177 124 549 197 870 388 250 580 
CAB 0,33 0,29 0,49 0,17 0,06 0,26 0,14 0,05 0,20 1,21 0,82 1,76 0,85 0,22 1,28 0,54 0,18 0,94 

FB 2,30 1,96 2,64 0,93 0,40 1,24 – 1,34 – 5,83 4,11 7,55 5,04 1,39 7,22 – 6,46 – 
Cu 3,49 2,38 6,00 4,71 2,10 9,00 7,06 3,15 15,0 11,7 8,00 16,0 16,1 6,00 28,0 16,4 9,00 28,0 
CAB 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,08 0,06 0,02 0,17 0,03 0,01 0,05 0,11 0,05 0,21 0,13 0,05 0,32 

FB 0,28 0,18 0,37 0,35 0,13 0,48 – 0,13 – 0,93 0,45 1,41 1,46 0,53 2,57 – 0,57 – 
Zn 22,9 18,6 31,0 43,2 17,0 58,0 59,0 28,0 106 48,6 27,4 82,0 124 44,0 212 134 53,0 178 
CAB 0,14 0,10 0,19 0,11 0,05 0,20 0,30 0,11 0,54 0,27 0,22 0,34 0,31 0,16 0,45 0,67 0,20 0,91 

FB 13,3 11,7 14,9 7,12 1,34 17,7 – 13,8 – 21,3 20,7 22,0 17,1 4,90 39,5 – 41,7 – 
Pb 3,59 0,39 9,00 0,72 0,44 1,15 0,64 0,52 0,81 1,11 0,59 1,94 1,08 0,66 1,73 0,95 0,78 1,21 
CAB 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 

FB 0,54 0,08 1,00 1,42 0,13 3,59 – 0,52 – 0,17 0,12 0,21 2,13 0,19 5,39 – 0,78 – 
Cr 0,17 0,15 0,19 0,57 0,20 0,79 0,40 0,31 0,57 0,20 0,18 0,23 0,65 0,25 0,87 0,46 0,38 0,67 
CAB 0,01 0,00 0,02 0,03 0,00 0,12 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,00 0,13 0,00 0,00 0,01 

FB 0,29 0,04 0,54 0,96 0,04 2,37 – 0,24 – 0,35 0,05 0,65 1,06 0,04 2,60 – 0,30 – 
Co 0,62 0,44 1,00 0,64 0,38 1,00 0,56 0,41 0,81 4,35 2,30 9,80 5,90 1,88 9,90 3,20 2,20 4,80 
CAB 0,11 0,04 0,22 0,06 0,02 0,13 0,05 0,02 0,14 0,62 0,42 1,26 0,63 0,18 1,63 0,26 0,12 0,41 

FB 0,99 0,79 1,19 0,23 0,14 0,36 – 0,22 – 5,33 4,46 6,20 1,57 1,21 2,17 – 1,76 – 
Ni 2,92 1,31 4,92 7,09 2,25 11,0 7,97 4,33 19,0 3,41 1,96 4,72 9,91 3,37 24,0 6,60 5,00 10,0 
CAB 0,31 0,14 0,49 0,21 0,05 0,39 0,25 0,09 0,45 0,37 0,21 0,45 0,31 0,08 0,86 0,23 0,10 0,39 

FB 5,97 3,36 8,59 3,71 1,99 6,86 – 6,33 – 8,96 5,04 12,9 4,84 2,56 7,62 – 14,6 – 
Mo 0,02 0,01 0,06 1,07 0,18 2,19 0,06 0,04 0,08 0,01 0,00 0,05 1,57 0,12 3,45 0,06 0,04 0,09 
CAB 0,01 0,01 0,03 0,26 0,02 0,52 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,36 0,03 0,87 0,01 0,00 0,02 

FB – – – 30,9 12,0 49,9 – – – – – – 41,3 15,1 67,5 – – – 
Cd 0,58 0,27 1,30 2,45 0,28 5,7 3,94 1,40 7,00 0,78 0,18 1,80 9,34 0,30 24,0 6,82 4,20 9,30 
CAB 3,75 0,66 8,39 1,14 0,09 2,16 2,29 0,80 5,27 3,04 0,74 5,59 4,18 0,27 10,9 3,76 2,09 5,42 

FB 17,5 7,23 27,8 6,28 1,96 12,7 – 3,18 – 13,1 7,79 18,5 12,4 7,20 15,4 – 9,55 – 
Bi 0,04 0,01 0,07 0,03 0,02 0,05 0,02 0,02 0,03 0,14 0,01 0,20 0,03 0,00 0,04 0,02 0,01 0,03 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

FB 0,01 0,00 0,02 0,45 0,03 0,91 – 0,08 – 0,02 0,01 0,02 0,39 0,03 0,77 – 0,10 – 
Sn 0,54 0,02 1,00 0,69 0,54 0,81 0,96 0,78 1,14 0,91 0,04 2,00 0,74 0,58 0,88 1,61 0,84 4,00 
CAB 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,06 0,03 0,01 0,05 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,06 0,04 0,01 0,08 

FB 8,13 6,83 9,42 90,1 21,1 159 – 116 – 16,7 14,6 18,8 97,5 22,4 173 – 126 – 
W 0,41 0,12 0,72 0,27 0,13 0,72 0,01 0,01 0,01 0,60 0,18 1,08 0,41 0,19 1,08 0,02 0,02 0,02 
CAB 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,03 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 

FB 0,62 0,46 0,79 32,3 14,5 44,7 – 0,81 – 0,94 0,69 1,18 48,5 21,7 67,1 – 1,21 – 
Ag 0,26 0,04 0,83 0,42 0,01 2,00 0,09 0,06 0,13 0,26 0,06 0,79 0,03 0,01 0,04 0,13 0,09 0,20 
CAB 0,19 0,02 0,68 0,45 0,01 2,18 0,07 0,06 0,11 0,19 0,03 0,56 0,03 0,01 0,04 0,11 0,09 0,16 

FB – – – 0,49 0,37 0,60 – – – – – – 0,73 0,56 0,90 – – – 
As 0,16 0,05 0,88 0,31 0,15 0,56 0,83 0,66 0,91 0,24 0,07 1,33 0,46 0,23 0,84 1,24 0,99 1,37 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

FB 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 – 0,06 – 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,06 – 0,09 – 
U 0,06 0,03 0,11 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,06 0,16 0,08 0,21 0,11 0,04 0,17 0,13 0,04 0,37 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

FB 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 – 0,00 – 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 – 0,01 – 
 Solos – análise total (n=23) Solos – fracção biodisponível (n=6)
 Perfil 1 (n=8) Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=5) Perfil 1 (n=2) Perfil 2 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max

Perfil 3 
(n=1) 

Fe 1,83 1,43 3,83 3,42 1,11 5,85 3,20 2,70 3,69 130 74,7 186 306 207 384 177
Mn 343 206 706 782 437 1495 838 458 1397 37,3 23,4 51,1 120 88,9 151 89,8 
Cu 368 296 534 155 75,9 220 158 88,1 218 12,2 6,88 17,6 25,7 5,06 53,2 31,8 
Zn 180 107 282 413 243 576 216 163 266 1,95 1,25 2,66 23,5 2,94 43,3 2,98 
Pb 142 54,2 328 66,2 37,1 96,4 94,0 73,4 113 7,01 4,99 9,03 2,02 0,32 3,98 0,99 
Cr 17,8 9,16 62,1 68,1 5,55 126 104 94,5 114 2,12 0,29 3,95 6,43 0,29 17,3 1,28 
Co 8,68 2,69 23,3 13,9 5,70 26,6 15,3 5,97 27,4 0,57 0,37 0,76 3,72 1,49 7,36 2,73 
Ni 9,40 6,00 16,2 36,7 26,2 56,9 33,8 17,3 51,8 0,41 0,15 0,67 3,45 1,31 5,54 0,68 
Mo 1,81 1,06 4,89 7,36 1,68 24,3 8,85 4,99 15,9 – n.d. n.d. 0,02 n.d. 0,04 n.d. 
Cd 0,53 0,03 1,90 2,17 0,42 3,28 1,87 1,33 2,20 0,09 0,01 0,18 1,08 0,24 1,63 0,44 
Bi 26,3 15,8 29,7 3,10 0,51 7,34 4,41 3,46 5,29 9,35 0,47 18,23 0,39 0,05 1,05 0,23 
Sn 114 77,1 159 38,5 12,5 76,3 43,3 18,7 79,5 0,05 0,003 0,09 0,01 n.d. 0,04 0,01 
W 78,5 37,0 117 13,5 8,00 18,8 11,5 6,86 17,7 0,21 0,16 0,26 0,01 0,004 0,02 0,01 
Ag 1,77 1,21 2,54 1,09 0,90 1,35 1,20 1,08 1,44 – n.d. n.d. 0,04 n.d. 0,07 n.d. 
As 544 301 1996 304 127 592 523 340 1017 34,2 4,50 63,9 11,6 6,53 17,4 15,3 
U 89,8 75,5 105 36,8 12,8 73,7 36,4 n.d. 54,6 23,7 16,5 30,9 11,5 5,42 21,9 10,8 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Capítulo 8 – BIOGEOQUÍMICA: RELAÇÕES SOLO – PLANTA 

8.3.1.6- Quercus faginea Lam. 

 

Nas tabelas 8.14 e 8.15 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. Nas amostras de solos que coincidem com as desta espécie não foram 

efectuadas extracções químicas selectivas, pelo que não foi possível calcular os respectivos 

valores de FB. 

 

Tabela 8.14- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Quercus faginea Lam. da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos que é expresso em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=10) Folhas (n=10) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 65,5 77,2 33,0 95,1 25,7 0,39 155 188 90,2 200 50,9 0,33

CAB 0,0028 0,0026 0,0012 0,0054 0,0016 0,5732 0,0065 0,0067 0,0028 0,0114 0,0033 0,5046 
Mn 280 160 132 620 193 0,69 1187 910 667 2660 665 0,56 

CAB 0,6741 0,7653 0,3660 1,0660 0,2845 0,4220 3,0380 3,6223 1,1894 4,1022 0,9972 0,3282 
Cu 5,58 4,70 4,33 10,0 1,81 0,32 5,06 4,70 3,26 8,00 1,62 0,32 

CAB 0,0543 0,0226 0,0201 0,1290 0,0487 0,8963 0,0508 0,0259 0,0139 0,1400 0,0497 0,9785 
Zn 17,0 16,0 8,46 28,0 7,36 0,43 26,1 28,2 13,2 44,0 11,8 0,45 

CAB 0,0897 0,1055 0,0194 0,1507 0,0508 0,5663 0,1328 0,1720 0,0302 0,2009 0,0672 0,5061 
Pb 0,71 0,58 0,49 1,34 0,31 0,44 0,66 0,54 0,45 1,24 0,29 0,44 

CAB 0,0101 0,0105 0,0039 0,0150 0,0039 0,3856 0,0093 0,0097 0,0036 0,0139 0,0036 0,3890 
Cr 0,64 0,54 0,16 1,47 0,51 0,81 0,57 0,51 0,16 1,27 0,44 0,77 

CAB 0,0149 0,0174 0,0033 0,0330 0,0127 0,8493 0,0135 0,0151 0,0030 0,0310 0,0117 0,8625 
Co 0,47 0,39 0,33 0,70 0,15 0,31 0,36 0,36 0,17 0,59 0,14 0,39 

CAB 0,0832 0,0644 0,0316 0,1877 0,0562 0,6753 0,0679 0,0498 0,0197 0,1720 0,0567 0,8343 
Ni 3,75 4,22 0,75 7,00 1,85 0,49 3,53 4,29 0,76 4,86 1,50 0,43 

CAB 0,1550 0,1760 0,0376 0,2420 0,0778 0,5019 0,1488 0,1745 0,0383 0,2461 0,0759 0,5097 
Mo 0,27 0,05 0,01 1,16 0,46 1,72 0,36 0,06 0,005 1,60 0,63 1,77 

CAB 0,0523 0,0193 0,0023 0,2098 0,0840 1,6061 0,0700 0,0223 0,0018 0,2894 0,1170 1,6712 
Cd 0,50 0,24 0,17 2,40 0,69 1,37 0,36 0,38 0,15 0,80 0,24 0,67 

CAB 0,4451 0,3432 0,0549 1,1531 0,3931 0,8832 0,7227 0,2288 0,0488 2,9070 1,1566 1,6004 
Bi 0,05 0,05 0,02 0,08 0,02 0,45 0,05 0,04 0,02 0,09 0,03 0,51 

CAB 0,0225 0,0107 0,0015 0,0737 0,0284 1,2628 0,0247 0,0091 0,0018 0,0850 0,0330 1,3390 
Sn 0,52 0,79 0,05 0,97 0,40 0,77 0,55 0,83 0,05 0,92 0,42 0,76 

CAB 0,0135 0,0132 0,0007 0,0371 0,0107 0,7892 0,0143 0,0143 0,0007 0,0393 0,0112 0,7843 
W 0,53 0,80 0,06 0,94 0,38 0,72 0,60 0,60 0,09 1,25 0,44 0,74 

CAB 0,0322 0,0318 0,0078 0,0632 0,0205 0,6369 0,0358 0,0323 0,0114 0,0636 0,0192 0,5357 
Ag 0,13 0,10 0,05 0,28 0,08 0,67 0,10 0,08 0,04 0,21 0,06 0,67 

CAB 0,1123 0,1401 0,0394 0,1787 0,0557 0,4956 0,0861 0,1075 0,0302 0,1371 0,0427 0,4958 
As 1,10 0,70 0,16 2,98 1,19 1,08 1,91 1,21 0,28 5,15 2,06 1,08 

CAB 0,0034 0,0028 0,0004 0,0077 0,0027 0,7846 0,0058 0,0049 0,0006 0,0133 0,0046 0,7911 
U 0,04 0,04 0,03 0,05 0,01 0,14 0,10 0,09 0,05 0,16 0,04 0,41 

CAB 0,0007 0,0011 0,0006 0,0013 0,0005 0,7699 0,0022 0,0025 0,0014 0,0057 0,0021 0,9526 
 Solos – análise total (n=10)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe  2,63 2,78 1,65 3,63 0,62 0,24
Mn 411 409 184 765 190 0,46 
Cu 177 220 33,6 309 103 0,58 
Zn 249 244 74,9 464 127 0,51 
Pb 77,6 83,8 44,7 149 32,9 0,42 
Cr 54,0 55,7 16,5 94,5 24,3 0,45 
Co 7,63 5,80 3,21 22,2 5,78 0,76 
Ni 25,3 21,2 17,4 48,9 9,48 0,37 
Mo 3,88 2,79 1,85 9,09 2,27 0,58 
Cd 1,59 1,64 0,26 3,28 1,06 0,67 
Bi 5,99 4,47 1,00 12,4 4,67 0,78 
Sn 43,9 51,7 8,91 70,9 23,4 0,53 
W 14,7 13,9 6,86 26,7 6,89 0,47 
Ag 1,15 1,16 0,55 1,79 0,41 0,35 
As 367 484 56,2 592 212 0,58 
U 42,4 28,0 n.d. 66,5 16,7 0,39 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio padrão; CV- coeficiente de 
variação 
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BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Tabela 8.15- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Quercus 
faginea Lam. em cada um dos perfis da área de Ervedosa (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=10) Folhas (n=10) 
 Perfil 1 (n=4) Perfil 2 (n=3) Perfil 3 (n=3) Perfil 1 (n=4) Perfil 2 (n=3) Perfil 3 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 37,1 33,0 41,3 81,8 72,9 95,1 87,2 77,2 95,1 146 94,0 200 163 100 200 159 90,2 200
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 
Mn 141 132 150 549 498 620 197 150 280 810 667 960 2077 1730 2660 801 724 910 
CAB 0,63 0,49 0,77 1,03 0,96 1,07 0,38 0,37 0,39 3,48 3,34 3,62 3,83 3,70 4,10 1,65 1,19 1,88 
Cu 4,66 4,33 5,00 4,53 4,37 4,65 7,86 6,58 10,0 4,10 3,26 5,00 4,21 4,05 4,31 7,17 6,00 8,00 
CAB 0,07 0,02 0,13 0,03 0,02 0,04 0,05 0,02 0,11 0,08 0,01 0,14 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,07 
Zn 14,1 11,3 17,0 11,2 8,46 16,0 26,8 25,4 28,0 22,3 15,0 30,0 16,4 13,2 22,0 40,8 37,0 44,0 
CAB 0,11 0,07 0,15 0,03 0,02 0,06 0,12 0,11 0,15 0,16 0,12 0,20 0,05 0,03 0,08 0,18 0,17 0,20 
Pb 0,53 0,49 0,58 1,06 0,58 1,34 0,61 0,56 0,66 0,49 0,45 0,54 0,98 0,54 1,24 0,56 0,52 0,61 
CAB 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 
Cr 0,18 0,16 0,20 1,34 1,24 1,47 0,54 0,51 0,58 0,17 0,16 0,18 1,16 1,07 1,27 0,50 0,46 0,54 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 
Co 0,37 0,35 0,39 0,46 0,33 0,70 0,61 0,60 0,64 0,26 0,17 0,36 0,34 0,28 0,44 0,51 0,40 0,59 
CAB 0,07 0,06 0,07 0,05 0,03 0,06 0,14 0,05 0,19 0,05 0,03 0,06 0,04 0,02 0,05 0,12 0,03 0,17 
Ni 2,19 0,75 3,73 4,33 3,73 4,78 5,24 4,22 7,00 2,23 0,76 3,79 4,40 3,79 4,86 4,39 4,29 4,56 
CAB 0,11 0,04 0,18 0,14 0,08 0,17 0,23 0,22 0,24 0,11 0,04 0,18 0,14 0,08 0,17 0,21 0,13 0,25 
Mo 0,01 0,01 0,01 0,82 0,20 1,16 0,06 0,05 0,07 0,01 0,00 0,01 1,13 0,28 1,60 0,06 0,05 0,06 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,15 0,04 0,21 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,21 0,06 0,29 0,02 0,01 0,02 
Cd 0,41 0,22 0,60 0,20 0,17 0,24 0,93 0,19 2,40 0,58 0,38 0,80 0,17 0,15 0,20 0,25 0,17 0,40 
CAB 0,61 0,34 0,87 0,21 0,05 0,51 0,47 0,13 1,15 1,57 0,23 2,91 0,18 0,05 0,43 0,14 0,12 0,19 
Bi 0,06 0,05 0,08 0,04 0,03 0,05 0,02 0,02 0,04 0,08 0,06 0,09 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 
CAB 0,04 0,01 0,07 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,05 0,01 0,09 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 
Sn 0,06 0,05 0,07 0,81 0,79 0,85 0,85 0,76 0,97 0,06 0,05 0,08 0,87 0,83 0,92 0,87 0,83 0,90 
CAB 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 
W 0,59 0,34 0,85 0,90 0,88 0,94 0,07 0,06 0,09 0,81 0,39 1,25 0,81 0,60 0,94 0,10 0,09 0,13 
CAB 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,06 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06 0,01 0,01 0,02 
Ag 0,10 0,09 0,10 0,05 0,05 0,06 0,23 0,16 0,28 0,08 0,07 0,08 0,04 0,04 0,04 0,18 0,12 0,21 
CAB 0,13 0,09 0,18 0,05 0,04 0,06 0,15 0,14 0,16 0,10 0,07 0,14 0,04 0,03 0,05 0,12 0,11 0,12 
As 0,17 0,16 0,19 0,66 0,54 0,74 2,79 2,60 2,98 0,30 0,28 0,32 1,15 0,94 1,29 4,84 4,51 5,15 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 
U 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,09 0,06 0,13 0,13 0,07 0,16 0,08 0,05 0,09 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
 Solos – análise total (n=10)
 Perfil 1 (n=4) Perfil 2 (n=3) Perfil 3 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 2,80 2,61 2,99 2,80 2,31 3,63 2,22 1,65 3,26
Mn 235 184 288 538 467 648 519 384 765 
Cu 138 33,6 249 177 104 220 229 88,1 309 
Zn 157 74,8 244 393 278 464 228 188 256 
Pb 71,7 46,3 98,6 107 83,8 149 55,7 44,7 74,7 
Cr 54,9 50,3 59,8 64,0 52,4 84,0 42,8 16,5 94,5 
Co 5,65 5,45 5,86 11,3 5,70 22,2 6,57 3,21 13,1 
Ni 20,5 19,9 21,2 34,3 26,2 48,9 22,6 17,4 31,9 
Mo 2,24 1,85 2,65 5,12 4,63 5,53 4,84 2,63 9,09 
Cd 0,98 0,26 1,75 2,28 0,46 3,28 1,71 1,48 2,08 
Bi 5,69 1,00 10,7 3,22 1,00 4,47 9,14 3,46 12,4 
Sn 39,0 8,91 70,9 48,6 21,2 64,2 45,9 41,7 51,7 
W 19,2 12,1 26,7 15,8 13,9 18,7 7,73 6,86 8,42 
Ag 0,85 0,55 1,16 1,16 0,89 1,33 1,54 1,15 1,79 
As 283 56,2 523 420 112 592 426 340 484 
U 21,6 n.d. 44,5 27,3 26,3 28,0 43,0 n.d. 66,5 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
 

De um modo geral, verifica-se que as folhas desta espécie se destacam, relativamente aos 

ramos, por apresentarem concentrações mais elevadas de Fe, Mn, Zn, W, As e U. Os ramos 

caracterizam-se pelos conteúdos ligeiramente mais elevados em Co, Ni e Cd. Os restantes 

elementos apresentam distribuições similares em ambos os materiais analisados. 

Relativamente às amostras de ramos, a maioria apresenta concentrações de Cr, Cd e W 

superiores aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001), 

enquanto que apenas uma parte dessas amostras também supera os níveis normais em Mn, Ni e 

As. Ainda no material lenhoso, o Zn ocorre em concentrações reveladoras de deficiência, o Pb 

surge em concentrações também inferiores às tidas como normais e o Cu, embora em 
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concentrações normais na maioria das amostras, por vezes manifesta-se em deficiência. Quanto 

às folhas, todas as amostras apresentam valores de Mn superiores aos normais em plantas. 

Também a maior parte das amostras deste tipo apresenta conteúdos de Cr, Cd, W e U superiores 

aos referidos níveis normais e uma parte das amostras também manifesta conteúdos excessivos 

de As, assim como as concentrações baixas em Cu e Pb apontados para o material lenhoso. De 

uma maneira geral, os conteúdos bioacumulados dos vários elementos são maiores nas amostras 

dos perfis 2 e 3. 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção intermédia a forte para o 

Mn, absorção muito fraca a forte para o Cd, absorção muito fraca ou fraca a intermédia para o Cu, 

o Zn, o Co, o Ni, o Mo e a Ag e muito fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas 

caracterizam-se por valores de CAB reveladores de absorção forte para o Mn em todas as 

amostras, absorção muito fraca a forte para o Cd, absorção fraca ou muito fraca a intermédia para 

o Cu, o Zn, o Co, o Ni, o Mo e a Ag e muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes 

valores evidenciam que esta espécie pode ser considerada acumuladora de Mn (principalmente 

ao nível das folhas) e, em menor grau, de Cd (ramos e folhas). 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.2) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo para o W e a Ag e ainda entre as concentrações no material lenhoso e os teores 

totais do solo para o Mn. Assim, ambos os órgãos desta planta revelam-se como bons indicadores 

biogeoquímicos das concentrações totais de W e Ag presentes no solo. Os ramos destacam-se 

ainda como bons indicadores biogeoquímicos do Mn total presente nestes solos. 

Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores de 

Cd das folhas e os teores totais do solo, o que pode ser explicado pelas relações algo complexas 

que se estabelecem entre este elemento e o Zn. Segundo ADRIANO (2001), a associação íntima 

entre o Cd e o Zn nos ambientes geológicos e a semelhança química entre estes dois elementos 

são igualmente transferidas para os sistemas biológicos. Porém, como o Cd não apresenta 

funções biológicas conhecidas, enquanto que o Zn é um nutriente essencial, estabelecem-se, nos 

tecidos vivos, mecanismos de competição por certos ligandos orgânicos, que se traduzam, 

frequentemente, em relações antagónicas entre estes elementos. Estes aspectos encontram 

acolhimento, nas amostras estudadas, no facto de, por um lado, se encontrarem correlações 

positivas significativas entre o Zn e o Cd no solo (semelhanças no comportamento geoquímico) e, 

por outro lado, existirem correlações negativas entre estes dois elementos ao nível das folhas e 

entre os teores de Cd nas folhas e no solo (mecanismos de competição). 

 

 

8.3.1.7- Ranunculus peltatus Schrank 
 
Nas tabelas 8.16, 8.17 e 8.18 apresenta-se a caracterização estatística univariada e 

bivariada dos elementos químicos estudados, relativos às amostras desta planta aquática, assim 

como das respectivas águas, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 
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espécies anteriores. Neste caso, os valores do CAB, são dados pela razão entre o teor na planta e 

o respectivo teor na água. Como esta planta foi amostrada em dois períodos diferentes, 

apresentam-se também os valores do Coeficiente de Absorção Temporal (CAT, dado pela razão 

entre o teor na planta na amostragem de Maio e o teor na amostragem de Julho). 

 
Tabela 8.16- Valores estatísticos dos dados correspondentes às amostras de águas e de Ranunculus peltatus 
Schrank de Maio e Julho da área de Ervedosa (material vegetal em mg/kg e águas em μg/l). 
 
 Planta
 Campanha de Maio (n=4) Campanha de Julho (n=4) 
mg/kg Méd Min Max Méd Min Max
Fe 8315 5821 13070 6907 2429 12011

CAB 75777 47710 117752 48300 17602 75540 
Mn 3782 1120 5779 1973 1651 2670 

CAB 176760 10806 338257 137469 7806 451079 
Cu 159 37,6 342 128 40,3 178 

CAB 9118 1013 21100 4431 387 9033 
Zn 666 78,6 1440 573 164 850 

CAB 4459 666 9793 6466 1778 15751 
Pb 4,64 3,10 7,56 3,82 1,74 5,71 

CAB 5097 226 10652 6342 294 22828 
Cr 23,2 16,6 38,1 15,3 6,93 22,2 

CAB – – – – – – 
Co 32,1 7,96 66,7 19,7 11,4 30,0 

CAB 52520 14207 111123 37934 25076 51619 
Ni 61,6 21,1 108 36,1 27,5 54,3 

CAB 10819 429 37344 7471 2790 16123 
Mo 0,47 0,20 1,13 0,53 0,27 0,72 

CAB – – – – – – 
Cd 25,9 0,40 57,9 28,5 0,64 52,6 

CAB 56423 2857 185765 241894 5827 926500 
Bi 0,15 0,06 0,28 0,06 0,04 0,07 

CAB – – – – – – 
Sn 0,47 0,32 0,92 0,25 0,10 0,38 

CAB – – – – – – 
W 0,02 0,01 0,03 0,04 0,01 0,06 

CAB – – – – – – 
Ag 0,08 0,02 0,18 0,15 0,06 0,33 

CAB – – – – – – 
As 27,2 6,36 73,8 24,7 9,11 59,1 

CAB – 67200 – – 11393 – 
U 6,66 2,53 13,6 2,47 n.d. 6,09 

CAB – – – – – – 
 Coeficiente de Absorção Temporal (CAT)

 Méd Min Max 
Fe  1,5776 0,6827 2,5398 
Mn 1,9829 0,6782 3,2059 
Cu 1,1808 0,6098 1,9218 
Zn 1,0272 0,3741 1,6936 
Pb 1,6078 0,5757 3,1009 
Cr 1,8764 0,8433 3,0255 
Co 1,6680 0,6119 3,0754 
Ni 1,8022 0,7670 3,2522 
Mo 0,8116 0,4188 1,5824 
Cd 0,7885 0,5770 1,1009 
Bi 3,1519 0,7746 6,7561 
Sn 2,4102 0,8853 4,4732 
W 0,6760 0,1429 1,6429 
Ag 0,7762 0,0703 1,8061 
As 0,9988 0,4722 1,5775 
U 0,6850 0,6668 0,7032 
 Águas
 Campanha de Maio (n=4) Campanha de Julho (n=4) 
μg/l Méd Min Max Méd Min Max
Fe  118 69,0 170 147 109 183
Mn 89,7 3,31 293 106 3,66 342 
Cu 26,3 13,3 38,7 57,4 13,7 104 
Zn 158 118 225 135 35,7 261 
Pb 4,17 0,60 13,7 5,56 0,25 18,3 
Co 0,61 0,56 0,64 0,52 0,37 0,68 
Ni 26,7 1,78 49,1 8,03 1,83 14,6 
Cd 1,31 0,14 3,15 1,41 0,04 3,66 
As – n.d. 0,30 – n.d. 0,80 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Tabela 8.17- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
águas e de Ranunculus peltatus Schrank da campanha de Maio da área de Ervedosa (n = 4; os coeficientes 
de correlação linear significativos para p < 0,05 encontram-se a negrito). 
 

  Fe Mn Cu Zn Pb Co Ni Cd 

  água veg água veg água veg água veg água veg água veg água veg água 

Fe veg 0,13 1              

água -0,01 -0,44 1             
Mn 

veg -0,84 0,41 -0,10 1            

água 0,79 -0,39 0,54 -0,87 1           
Cu 

veg -0,47 0,79 -0,19 0,88 -0,72 1          

água -0,16 -0,39 0,98 0,08 0,38 -0,05 1         
Zn 

veg -0,62 0,69 -0,33 0,94 -0,88 0,97 -0,18 1        

água 0,00 -0,54 0,99 -0,16 0,57 -0,29 0,97 -0,42 1       
Pb 

veg 0,09 1 -0,44 0,45 -0,43 0,81 -0,38 0,72 -0,54 1      

água -0,88 -0,43 0,47 0,62 -0,40 0,21 0,59 0,30 0,48 -0,40 1     
Co 

veg -0,54 0,75 -0,26 0,91 -0,80 0,99 -0,11 0,99 -0,35 0,78 0,25 1    

água 0,95 0,44 -0,16 -0,63 0,58 -0,18 -0,29 -0,34 -0,18 0,40 -0,94 -0,25 1   
Ni 

veg -0,60 0,67 -0,10 0,94 -0,76 0,98 0,06 0,97 -0,19 0,70 0,38 0,98 -0,34 1  

água 0,00 0,01 0,89 0,16 0,35 0,22 0,91 0,03 0,83 0,01 0,36 0,13 -0,02 0,28 1 
Cd 

veg -0,61 0,70 -0,22 0,94 -0,82 0,99 -0,07 0,99 -0,31 0,73 0,33 1 -0,33 0,99 0,15 

 
Tabela 8.18- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos dados correspondentes às amostras de 
águas e de Ranunculus peltatus Schrank da campanha de Julho da área de Ervedosa (n = 4; os coeficientes 
de correlação linear significativos para p < 0,05 encontram-se a negrito). 
 

  Fe Mn Cu Zn Pb Co Ni Cd 

  água veg água veg água veg água veg água veg água veg água veg água 

Fe veg 0,08 1              

água -0,80 0,01 1             
Mn 

veg -0,78 -0,01 1 1            

água -0,27 0,94 0,31 0,28 1           
Cu 

veg -0,13 -0,62 0,52 0,55 -0,53 1          

água -0,42 0,25 0,87 0,88 0,41 0,56 1         
Zn 

veg -0,01 -0,64 0,41 0,45 -0,60 0,99 0,48 1        

água -0,79 0,03 1 1 0,32 0,51 0,88 0,40 1       
Pb 

veg -0,36 0,89 0,43 0,40 0,99 -0,42 0,51 -0,50 0,44 1      

água -0,87 -0,54 0,74 0,74 -0,22 0,50 0,34 0,41 0,72 -0,11 1     
Co 

veg -0,50 -0,20 0,90 0,91 0,01 0,83 0,90 0,76 0,89 0,13 0,62 1    

água -0,18 0,07 0,73 0,75 0,16 0,74 0,95 0,69 0,74 0,26 0,24 0,91 1   
Ni 

veg -0,72 0,01 0,99 1 0,28 0,59 0,92 0,49 0,99 0,40 0,69 0,94 0,81 1  

água -0,46 0,02 0,90 0,91 0,21 0,72 0,97 0,64 0,90 0,32 0,49 0,97 0,96 0,95 1 
Cd 

veg 0,30 -0,81 -0,04 0,00 -0,87 0,82 0,03 0,88 -0,05 -0,83 0,19 0,37 0,31 0,04 0,21 

 

Na campanha de Maio, todas as amostras desta planta apresentam teores bioacumulados 

de Fe, Mn, Cu, Cr, Co, Ni, Cd, As e U consideravelmente superiores aos níveis apontados como 

normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). Também os teores de Zn são 

significativamente superiores aos valores normais, excepto numa amostra. Na amostragem de 
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Julho regista-se algo semelhante, com todas as amostras a apresentarem teores de Fe, Mn, Cu, 

Zn, Cr, Co, Ni, Cd e As muito acima dos valores normais. Também na maioria das amostras os 

teores de U superam os níveis tidos como normais. Em ambas as campanhas de amostragem, os 

teores de Pb, Mo, Sn, W e Ag situam-se nos intervalos de valores normais em plantas. 

Assim, os tecidos desta planta caracterizam-se por valores de CAB muito elevados, 

relativamente aos elementos em excesso, indicadores de absorção intensa. Também 

relativamente ao Pb os valores de CAB indicam absorção intensa, atendendo às concentrações 

reduzidas deste elemento nas águas. Para os restantes elementos, com teores normais na planta, 

Mo, Sn, W e Ag, não foi possível calcular os valores de CAB, uma vez que esses elementos não 

foram analisados nas águas. Os valores de CAB permitem considerar esta espécie como 

acumuladora de Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cd e As. 

Atendendo aos valores de CAT, verifica-se que a maioria das amostras da campanha de 

Maio apresenta os teores de Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Bi e Sn mais elevados, enquanto que 

é na maioria das amostras de Julho que se observam os maiores teores de Mo, Cd, W, Ag e As. 

Quanto ao U, os teores são superiores na campanha de Julho, em todas as amostras. 

Observando os coeficientes de correlação, apresentados nas tabelas 8.17 e 8.18, verifica-

se que existem algumas correlações significativas entre os teores de uns elementos e de outros, 

na água e na planta. Porém, relativamente aos teores do mesmo elemento, na água e na planta, 

observa-se um coeficiente de correlação significativo apenas para o Mn, na amostragem de Julho. 

 

 

8.3.2- MINA DE ADORIA 
 

8.3.2.1- Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 
 

Nas tabelas 8.19 e 8.20 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie (ramos), assim como dos respectivos 

solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nos casos anteriores. Devido ao 

pequeno número de amostras de solos das quais se conhece a fracção biodisponível não foi 

calculada a matriz de correlação respectiva. 

A observação dos resultados permite verificar que a maioria das amostras apresenta teores 

bioacumulados de As superiores aos níveis considerados normais para as plantas (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). Estes níveis são também superados, por parte das amostras, 

relativamente ao Pb, Mo, Cd e Ag e pela totalidade das amostras no que toca ao W. Esta mina é, 

no conjunto das cinco estudadas, aquela onde os teores de Pb e de Ag nos solos, quer totais quer 

da fracção biodisponível, são mais elevados, facto que se reflecte nos respectivos conteúdos nas 

plantas. 
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Tabela 8.19- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. da área de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Ramos (n=20)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 71,1 63,0 41,6 100 20,3 0,29

CAB 0,0054 0,0049 0,0025 0,0087 0,0018 0,3397 
FB 0,2491 – 0,0782 0,5775 – – 

Mn 124 110 56,4 310 67,8 0,54 
CAB 0,3717 0,3675 0,1219 0,9817 0,2410 0,6484 

FB 9,2003 – 5,8288 12,573 – – 
Cu 6,11 5,64 3,79 10,0 1,93 0,32 

CAB 0,0728 0,0380 0,0206 0,3039 0,0876 1,2031 
FB 0,2335 – 0,2268 0,2402 – – 

Zn 39,2 36,7 19,7 71,0 15,6 0,40 
CAB 0,3326 0,3073 0,1544 0,6309 0,1294 0,3890 

FB 2,9810 – 2,5506 3,5739 – – 
Pb 3,28 1,85 0,58 13,0 3,63 1,11 

CAB 0,0033 0,0021 0,0006 0,0124 0,0039 1,1707 
FB 0,0309 – 0,0060 0,0787 – – 

Cr 0,20 0,20 0,16 0,27 0,03 0,15 
CAB 0,0341 0,0367 0,0164 0,0502 0,0104 0,3060 

FB 0,3003 – 0,1927 0,4550 – – 
Co 0,07 0,07 n.d. 0,11 0,02 0,29 

CAB 0,0694 0,0506 0,0281 0,1430 0,0362 0,5224 
FB 0,5519 – 0,3515 0,9158 – – 

Ni 0,49 0,45 0,11 1,31 0,32 0,66 
CAB 0,1767 0,1265 0,0564 0,6500 0,1744 0,9872 

FB 1,4261 – 0,8302 2,0733 – – 
Mo 0,54 0,51 0,05 2,00 0,54 1,00 

CAB 0,5646 0,3774 0,0816 1,9354 0,5671 1,0045 
FB – – – – – – 

Cd 0,18 0,15 0,12 0,33 0,07 0,37 
CAB 0,3478 0,2624 0,0979 0,9615 0,2487 0,7152 

FB 0,9287 – 0,2549 1,6901 – – 
Bi 0,09 0,08 0,02 0,30 0,08 0,92 

CAB 0,0051 0,0019 0,0003 0,0310 0,0081 1,5927 
FB 0,0321 – 0,0018 0,0571 – – 

Sn 0,31 0,03 0,02 2,00 0,63 2,01 
CAB 0,0071 0,0012 0,0003 0,0430 0,0138 1,9273 

FB 5,7010 – 0,2381 11,164 – – 
W 2,20 0,94 0,32 12,0 3,39 1,54 

CAB 0,0353 0,0199 0,0072 0,1023 0,0384 1,0880 
FB 46,477 – 4,0341 124,13 – – 

Ag 0,71 0,49 0,01 3,00 0,80 1,13 
CAB 0,0490 0,0418 0,0108 0,1310 0,0389 0,7935 

FB – – 3,2646 – – – 
As 4,17 4,43 0,16 11,6 4,12 0,99 

CAB 0,0134 0,0138 0,0030 0,0315 0,0085 0,6316 
FB 0,2275 – 0,0550 0,5044 – – 

U 0,06 0,07 0,01 0,09 0,03 0,46 
CAB 0,0033 0,0018 0,0003 0,0191 0,0055 1,6921 

FB 0,0108 – 0,0025 0,0183 – – 
 Solos – análise total (n=20) Solos – fracção biodisponível (n=3) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 1,36 1,31 0,91 2,01 0,25 0,18 559 172 857
Mn 423 435 115 761 226 0,53 13,0 8,75 17,2 
Cu 157 156 14,5 316 89,3 0,57 14,4 n.d. 26,5 
Zn 122 122 68,1 210 35,2 0,29 9,88 7,81 11,8 
Pb 1917 1871 46,5 6114 1688 0,88 112 7,79 212 
Cr 6,75 5,50 4,14 13,0 2,99 0,44 0,89 0,41 1,27 
Co 1,24 0,96 0,56 2,50 0,66 0,53 0,17 0,03 0,25 
Ni 3,41 2,90 1,79 6,88 1,68 0,49 0,38 0,08 0,58 
Mo 1,11 0,97 n.d. 2,83 0,84 0,76 n.d. n.d. n.d. 
Cd 0,62 0,57 0,33 1,37 0,25 0,40 0,31 0,19 0,55 
Bi 63,0 55,4 1,15 171 56,6 0,90 8,63 0,40 23,0 
Sn 39,0 43,7 13,5 67,4 17,5 0,45 0,03 n.d. 0,09 
W 75,0 88,8 6,43 186 53,2 0,71 0,05 0,01 0,08 
Ag 16,2 16,6 0,48 48,7 13,2 0,81 0,31 n.d. 0,92 
As 282 294 11,1 968 265 0,94 11,9 0,33 32,8 
U 57,6 45,2 3,58 188 53,4 0,93 13,7 0,76 33,1 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.20- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. dos perfis de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Ramos (n=20)
 Perfil 2 (n=14) Perfil 3 (n=6) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 75,4 41,6 100 60,9 55,9 67,0

CAB 0,0058 0,0025 0,0087 0,0046 0,0031 0,0063 
FB – 0,5775 – 0,0849 0,0782 0,0916 

Mn 133 56,4 310 104 70,0 120 
CAB 0,2918 0,1219 0,4923 0,5583 0,2541 0,9817 

FB – 5,8288 – 10,886 9,1994 12,573 
Cu 6,59 3,79 10,0 5,00 4,34 6,00 

CAB 0,0386 0,0206 0,0543 0,1527 0,0353 0,3039 
FB – 0,2402 – – 0,2268 – 

Zn 44,2 19,7 71,0 27,5 20,7 34,0 
CAB 0,3436 0,1544 0,6309 0,3070 0,1835 0,4138 

FB – 3,5739 – 2,6845 2,5506 2,8184 
Pb 4,23 0,88 13,0 1,08 0,58 2,28 

CAB 0,0017 0,0006 0,0032 0,0073 0,0006 0,0124 
FB – 0,0081 – 0,0423 0,0060 0,0787 

Cr 0,20 0,16 0,25 0,21 0,17 0,27 
CAB 0,0384 0,0259 0,0502 0,0240 0,0164 0,0322 

FB – 0,2532 – 0,3238 0,1927 0,4550 
Co 0,07 n.d. 0,11 0,05 0,03 0,07 

CAB 0,0840 0,0422 0,1430 0,0375 0,0281 0,0493 
FB – 0,3884 – 0,6336 0,3515 0,9158 

Ni 0,56 0,11 1,31 0,34 0,16 0,48 
CAB 0,2232 0,0579 0,6500 0,0681 0,0564 0,0811 

FB – 1,3747 – 1,4518 0,8302 2,0733 
Mo 0,74 0,34 2,00 0,06 0,05 0,08 

CAB 0,7046 0,1984 1,9354 0,1725 0,0816 0,2794 
FB – – – – – – 

Cd 0,15 0,12 0,20 0,23 0,13 0,33 
CAB 0,2481 0,1733 0,3265 0,5804 0,0979 0,9615 

FB – 0,2549 – 1,2655 0,8409 1,6901 
Bi 0,12 0,02 0,30 0,04 0,02 0,05 

CAB 0,0020 0,0003 0,0041 0,0125 0,0005 0,0310 
FB – 0,0373 – 0,0295 0,0018 0,0571 

Sn 0,44 0,02 2,00 0,02 0,02 0,02 
CAB 0,0097 0,0003 0,0430 0,0012 0,0006 0,0017 

FB – – – 5,7010 0,2381 11,164 
W 2,87 0,32 12,00 0,64 0,57 0,70 

CAB 0,0257 0,0072 0,1001 0,0578 0,0122 0,1023 
FB – 4,0341 – 67,698 11,266 124,13 

Ag 0,57 0,36 0,86 1,02 0,01 3,00 
CAB 0,0415 0,0108 0,0954 0,0666 0,0142 0,1310 

FB – – – – 3,2646 – 
As 5,64 0,29 11,6 0,76 0,16 1,81 

CAB 0,0147 0,0030 0,0315 0,0104 0,0055 0,0141 
FB – 0,1231 – 0,2797 0,0550 0,5044 

U 0,07 0,05 0,09 0,04 0,01 0,08 
CAB 0,0038 0,0003 0,0191 0,0019 0,0005 0,0036 

FB – 0,0117 – 0,0104 0,0025 0,0183 
 Solos – análise total (n=20) Solos – fracção biodisponível (n=3) 
 Perfil 2 (n=14) Perfil 3 (n=6) Perfil 3 (n=2) 
 Méd Min Max Méd Min Max Perfil 2 (n=1) Méd Min Max
Fe 1,35 1,07 1,74 1,37 0,91 2,01 172 753 649 857
Mn 497 191 761 251 115 433 17,2 10,9 8,75 13,0 
Cu 188 82,3 316 85,4 14,5 166 16,8 13,2 n.d. 26,5 
Zn 133 89,8 210 95,3 68,1 120 10,1 9,78 7,81 11,8 
Pb 2430 745 6114 721 46,5 1991 115 110 7,79 212 
Cr 5,57 4,14 9,75 9,49 5,50 13,0 1,00 0,84 0,41 1,27 
Co 1,15 0,56 2,50 1,45 0,92 2,49 0,25 0,12 0,03 0,21 
Ni 2,82 1,79 5,33 4,80 2,90 6,88 0,49 0,33 0,08 0,58 
Mo 1,42 0,52 2,83 0,39 n.d. 0,80 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Cd 0,64 0,43 0,89 0,56 0,33 1,37 0,55 0,19 0,19 0,20 
Bi 77,4 21,9 171 29,4 1,15 84,1 2,52 11,7 0,40 23,0 
Sn 46,7 25,8 67,4 21,2 13,5 34,6 n.d. 0,05 0,002 0,09 
W 96,6 27,4 186 24,6 6,43 54,5 0,08 0,03 0,01 0,06 
Ag 19,6 7,00 48,7 8,23 0,48 22,9 n.d. 0,46 n.d. 0,92 
As 352 71,0 968 119 11,1 327 2,54 16,6 0,33 32,8 
U 68,6 3,58 188 32,0 3,65 77,2 7,38 16,9 0,76 33,1 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Esta planta apresenta valores de CAB indicadores de absorção fraca a forte apenas para o 

Mo. Os restantes valores de CAB são indicadores de absorção intermédia para o Mn e o Zn, 

absorção fraca ou muito fraca a intermédia para o Cu, o Co, o Ni, o Cd, o W, a Ag e o As e 

absorção muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores evidenciam que esta 

espécie pode, com algumas reservas, ser considerada acumuladora de Mo nas suas partes 

aéreas. De uma maneira geral, os teores bioacumulados são, com excepção para o Cd e a Ag, 

superiores nas amostras do perfil 2 (escombreiras), embora nem sempre suceda o mesmo com os 

valores de CAB. Também nem sempre se verifica uma correspondência directa entre os teores 

bioacumulados e os teores biodisponíveis mais elevados. 

Os valores de FB calculados indicam que esta espécie encontra-se adaptada às 

concentrações biodisponíveis de parte dos elementos vestigiais, podendo ser considerada 

tolerante às concentrações de Mn, Zn, W e Ag e, em menor grau, de Ni, Cd e Sn. 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.3) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos seus ramos e os teores totais do 

solo subjacente para vários elementos, como o Mn, o Cu, o Zn, o Pb, o Cr, o Co, o Bi, o W e o As. 

Portanto, os ramos desta planta revelam-se, neste tipo de solos, como bons indicadores 

biogeoquímicos dos conteúdos totais destes elementos. 

 

 

8.3.2.2- Pinus pinaster Aiton 
 

Nas tabelas 8.21 e 8.22 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

situações anteriores. 

Os resultados mostram que as concentrações dos diversos elementos variam em função do 

tipo de material biológico analisado. O material lenhoso caracteriza-se pelos conteúdos mais 

elevados em Cu, Pb, Ni, Mo e Cd, enquanto que o material foliar apresenta teores superiores em 

Fe, Mn, Zn, Cr, Co, Sn, Ag, As e U. Relativamente aos restantes elementos (Bi e W) verificam-se 

distribuições similares. 

A maioria das amostras de ramos apresenta teores bioacumulados de Cr e Cd superiores 

aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). Parte das 

amostras de material lenhoso também supera os níveis normais em Pb, Ni, W, As e U. 

Relativamente às folhas, a maior parte das amostras apresenta conteúdos de Cr, Cd e As 

superiores aos referidos níveis normais, e uma parte das amostras também supera estes níveis 

em Mn, Pb, W, Ag e U. O Mo e o Sn manifestam-se, em ambos os órgãos, em teores reveladores 

de deficiência ou inferiores aos níveis normais, facto que encontra correspondência nos reduzidos 

conteúdos na fracção biodisponível. Os restantes elementos ocorrem, em geral, em teores 

normais. 
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Tabela 8.21- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pinus pinaster Aiton da área de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=25) Folhas (n=25) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 71,9 60,2 41,3 159 31,5 0,44 97,5 85,6 56,6 177 33,7 0,35

CAB 0,0054 0,0047 0,0019 0,0111 0,0025 0,4666 0,0072 0,0067 0,0035 0,0122 0,0025 0,3539 
FB 0,1582 – 0,0832 0,2499 – – 0,2015 – 0,1063 0,3440 – – 

Mn 94,9 88,6 26,8 309 66,7 0,70 239 230 73,3 427 100 0,42 
CAB 0,2434 0,1359 0,0893 0,8772 0,2292 0,9417 0,5923 0,4568 0,1892 1,8787 0,4455 0,7523 

FB 7,9787 – 5,2824 9,2844 – – 21,540 – 17,606 29,868 – – 
Cu 7,16 6,30 2,04 13,3 3,91 0,55 6,36 5,90 2,71 11,7 2,94 0,46 

CAB 0,0495 0,0375 0,0066 0,1831 0,0449 0,9069 0,0455 0,0357 0,0108 0,1992 0,0485 1,0654 
FB 0,7139 – 0,2352 1,3612 – – 0,4938 – 0,1088 1,0706 – – 

Zn 41,6 38,5 23,9 74,1 12,4 0,30 79,9 80,1 38,5 144 29,3 0,37 
CAB 0,3294 0,3160 0,0437 0,8405 0,1652 0,5016 0,6375 0,5916 0,0566 1,6362 0,3383 0,5307 

FB 4,9138 – 2,6374 7,5624 – – 8,1462 – 3,4859 10,917 – – 
Pb 5,95 1,17 0,44 43,3 11,4 1,92 2,66 1,83 0,60 13,6 3,27 1,23 

CAB 0,0039 0,0008 0,0002 0,0179 0,0060 1,5453 0,0023 0,0012 0,0002 0,0120 0,0035 1,5087 
FB 0,0318 – 0,0022 0,1061 – – 0,0272 – 0,0062 0,0826 – – 

Cr 2,63 2,04 n.d. 7,02 1,80 0,68 3,48 0,67 n.d. 15,8 4,85 1,39 
CAB 0,4403 0,3801 0,0000 1,4958 0,4128 0,9375 0,4433 0,0881 0,0000 2,8577 0,7968 1,7976 

FB 3,0366 – 0,0000 9,3970 – – 6,5881 – 0,0000 22,728 – – 
Co 0,08 0,09 0,02 0,16 0,05 0,59 0,18 0,12 n.d. 0,93 0,23 1,32 

CAB 0,1015 0,0822 0,0124 0,2653 0,0789 0,7766 0,2245 0,1104 0,0000 1,5853 0,4146 1,8466 
FB 1,2990 – 0,5574 2,2111 – – 6,6162 – 0,5905 23,105 – – 

Ni 2,62 1,98 0,58 6,55 1,85 0,71 1,42 1,04 0,33 3,86 1,11 0,78 
CAB 1,0822 0,8882 0,2492 3,2552 0,9306 0,8599 0,5515 0,3674 0,1625 1,8720 0,4934 0,8947 

FB 28,949 – 3,1041 68,864 – – 6,6822 – 2,3910 14,157 – – 
Mo 0,03 – n.d. 0,04 0,01 0,45 – – n.d. n.d. – – 

CAB 0,0108 – 0,0000 0,0776 0,0233 2,1684 – – – – – – 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 2,77 2,79 0,29 6,24 1,56 0,56 1,67 1,68 0,22 3,28 0,77 0,46 
CAB 5,0494 4,4933 0,2621 13,225 3,8769 0,7678 2,9117 2,3852 0,3056 8,1914 2,1332 0,7326 

FB 16,644 – 1,5347 32,739 – – 7,6184 – 1,1662 14,610 – – 
Bi 0,03 – n.d. 0,07 0,03 0,74 0,02 0,002 n.d. 0,07 0,02 1,36 

CAB 0,0001 – 0,0000 0,0013 0,0004 2,4884 0,0001 – 0,0000 0,0006 0,0002 1,8303 
FB  – 0,0000 – – – 0,0002 – 0,0000 0,0006 – – 

Sn 0,03 0,03 0,01 0,06 0,01 0,49 0,07 0,05 n.d. 0,24 0,06 0,79 
CAB 0,0008 0,0005 0,0002 0,0031 0,0008 0,9975 0,0016 0,0011 0,0000 0,0052 0,0016 1,0266 

FB 4,3859 – 0,0840 17,036 – – 7,2748 – 0,0000 28,244 – – 
W 0,12 0,07 0,02 0,49 0,13 1,05 0,12 0,08 0,03 0,56 0,13 1,13 

CAB 0,0020 0,0008 0,0002 0,0113 0,0030 1,5095 0,0018 0,0012 0,0002 0,0075 0,0020 1,0855 
FB 4,3734 – 0,7267 13,654 – – 3,1590 – 0,5366 9,0438 – – 

Ag 0,17 0,18 0,02 0,45 0,12 0,67 0,59 0,37 0,01 3,05 0,74 1,26 
CAB 0,0118 0,0093 0,0017 0,0335 0,0105 0,8893 0,0510 0,0138 0,0082 0,4100 0,1089 2,1337 

FB 0,2438 – 0,0424 0,3648 – – 0,7246 – 0,3058 0,9574 – – 
As 0,82 0,18 l,d, 8,42 2,21 2,69 6,07 4,45 n.d. 14,0 4,65 0,77 

CAB 0,0031 0,0005 0,0000 0,0217 0,0065 2,0732 0,0154 0,0157 0,0000 0,0378 0,0114 0,7368 
FB 0,1199 – 0,0014 0,4479 – – 0,3096 – 0,0000 0,8738 – – 

U 0,10 0,04 n.d. 0,22 0,07 0,68 1,03 – n.d. 4,36 1,71 1,65 
CAB 0,0090 0,0005 0,0000 0,0588 0,0200 2,2133 0,0944 – 0,0000 1,1435 0,3158 3,3458 

FB 0,0633 – 0,0000 0,2487 – – 0,0393 – 0,0000 0,1098 – – 
 Solos – análise total (n=25) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 1,41 1,35 0,91 2,35 0,32 0,22 543 327 857
Mn 497 540 115 761 208 0,42 10,2 7,71 13,0 
Cu 232 193 14,5 844 193 0,83 14,4 n.d. 26,5 
Zn 183 130 68,1 854 197 1,07 8,92 7,04 11,8 
Pb 2965 2267 50,5 8945 2315 0,78 117 7,79 212 
Cr 5,90 5,37 4,14 13,0 2,17 0,37 0,71 0,41 1,27 
Co 1,03 0,80 0,51 2,50 0,57 0,55 0,08 0,03 0,21 
Ni 2,91 2,32 1,79 6,88 1,34 0,46 0,22 0,06 0,58 
Mo 1,38 1,28 n.d. 2,83 0,78 0,57 – n.d. n.d. 
Cd 1,35 0,51 0,24 10,7 2,74 2,03 0,19 0,19 0,20 
Bi 103 67,0 1,15 326 88,2 0,86 11,9 0,40 23,0 
Sn 47,5 46,5 13,5 84,3 18,9 0,40 0,09 0,002 0,13 
W 115 99,9 6,43 451 107 0,93 0,06 0,01 0,08 
Ag 24,6 20,7 0,48 72,8 19,0 0,77 0,43 n.d. 0,92 
As 565 310 11,1 3457 869 1,54 15,1 0,33 32,8 
U 66,0 71,4 3,58 188 47,3 0,72 21,3 0,76 34,7 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.22- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pinus 
pinaster Aiton em cada um dos perfis da área de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=25) Folhas (n=25) 
 Perfil 2 (n=20) Perfil 3 (n=5) Perfil 2 (n=20) Perfil 3 (n=5)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 70,1 41,3 159 78,8 50,8 110 101 56,6 177 82,3 76,0 91,1

CAB 0,0051 0,0019 0,0111 0,0064 0,0041 0,0084 0,0072 0,0035 0,0122 0,0067 0,0062 0,0086 
FB 0,2107 0,1716 0,2499 0,1058 0,0832 0,1283 0,2875 0,2309 0,3440 0,1155 0,1063 0,1246 

Mn 101 26,8 309 72,2 43,4 107 253 73,3 427 185 153 230 
CAB 0,1836 0,0893 0,5388 0,4827 0,1068 0,8772 0,4571 0,1892 0,9227 1,1330 0,3767 1,8787 

FB 9,2058 9,1271 9,2844 6,7517 5,2824 8,2209 24,959 20,049 29,868 18,122 17,606 18,637 
Cu 7,69 2,04 13,3 5,03 2,65 7,61 7,08 3,45 11,7 3,49 2,71 5,90 

CAB 0,0371 0,0066 0,0706 0,0992 0,0375 0,1831 0,0331 0,0108 0,0571 0,0951 0,0174 0,1992 
FB 0,9532 0,5452 1,3612 – 0,2352 – 0,6864 0,3021 1,0706 – 0,1088 – 

Zn 41,7 23,9 68,6 41,2 29,2 74,1 80,4 45,4 136 77,8 38,5 144 
CAB 0,2961 0,0437 0,5235 0,4625 0,3082 0,8405 0,5874 0,0566 1,0455 0,8377 0,5656 1,6362 

FB 6,1415 4,7206 7,5624 3,6860 2,6374 4,7346 9,0912 8,5124 9,6700 7,2013 3,4859 10,917 
Pb 7,27 0,88 43,3 0,68 0,44 0,90 3,02 0,98 13,6 1,24 0,60 2,39 

CAB 0,0031 0,0002 0,0179 0,0068 0,0002 0,0154 0,0012 0,0002 0,0057 0,0066 0,0007 0,0120 
FB 0,0094 0,0070 0,0118 0,0541 0,0022 0,1061 0,0099 0,0078 0,0120 0,0444 0,0062 0,0826 

Cr 2,18 n.d. 7,02 2,32 0,07 3,91 2,79 n.d. 15,8 0,65 n.d. 1,34 
CAB 0,4578 0,0000 1,4958 0,3704 0,0061 0,6641 0,5268 0,0000 2,8577 0,1092 0,0000 0,2288 

FB 1,3436 0,0000 2,6872 4,7296 0,0621 9,3970 11,557 0,3860 22,728 1,6190 0,0000 3,2380 
Co 0,08 0,02 0,16 0,08 0,03 0,12 0,18 n.d. 0,93 0,09 0,04 0,13 

CAB 0,1112 0,0124 0,2653 0,0629 0,0380 0,0822 0,2641 0,0000 1,5853 0,0662 0,0472 0,0828 
FB 1,7006 1,1901 2,2111 0,8974 0,5574 1,2375 12,168 1,2312 23,105 1,0645 0,5905 1,5385 

Ni 2,33 0,58 6,55 3,76 1,68 5,78 1,55 0,33 3,86 0,90 0,47 1,38 
CAB 1,0873 0,2492 3,2552 1,0619 0,2600 1,8742 0,6422 0,1667 1,8720 0,1886 0,1625 0,2172 

FB 21,915 4,8729 38,957 35,984 3,1041 68,864 9,1833 4,2098 14,157 4,1810 2,3910 5,9711 
Mo 0,01 n.d. 0,04 – n.d. n.d. – n.d. n.d. – n.d. n.d. 

CAB 0,0134 0,0000 0,0776 – – – – – – – – – 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 2,84 1,18 6,24 2,49 0,29 6,17 1,84 0,95 3,28 0,99 0,22 2,39 
CAB 5,3580 0,2621 13,225 3,8154 0,8731 6,4189 3,2478 0,3056 8,1914 1,5670 0,6634 2,3852 

FB 24,708 16,677 32,739 8,5807 1,5347 15,627 11,750 8,8906 14,610 3,4865 1,1662 5,8068 
Bi 0,01 n.d. 0,07 – n.d. n.d. 0,01 n.d. 0,07 0,001 n.d. 0,002 

CAB 0,0002 0,0000 0,0013 – – – 0,0001 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 
FB 0,0000 0,0000 0,0000 – – – 0,0003 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0001 

Sn 0,03 0,01 0,06 0,03 0,02 0,05 0,06 n.d. 0,24 0,06 0,05 0,06 
CAB 0,0006 0,0002 0,0012 0,0019 0,0005 0,0031 0,0012 0,0000 0,0052 0,0030 0,0016 0,0044 

FB 0,1495 0,0840 0,2151 8,6222 0,2081 17,036 0,1261 0,0000 0,2522 14,423 0,6024 28,244 
W 0,14 0,02 0,49 0,06 0,04 0,08 0,13 0,03 0,56 0,06 0,05 0,08 

CAB 0,0011 0,0002 0,0032 0,0053 0,0008 0,0113 0,0012 0,0002 0,0030 0,0040 0,0015 0,0075 
FB 1,5563 0,9663 2,1462 7,1905 0,7267 13,654 1,1202 0,5366 1,7038 5,1979 1,3520 9,0438 

Ag 0,20 0,02 0,45 0,04 0,02 0,10 0,69 0,27 3,05 0,16 0,01 0,28 
CAB 0,0097 0,0027 0,0222 0,0203 0,0017 0,0335 0,0579 0,0082 0,4100 0,0237 0,0123 0,0662 

FB 0,3445 0,3241 0,3648 – 0,0424 – 0,9340 0,9105 0,9574 – 0,3058 – 
As 1,01 l,d, 8,42 0,08 0,01 0,15 6,73 0,19 14,0 0,98 n.d. 2,17 

CAB 0,0027 0,0000 0,0217 0,0051 0,0001 0,0125 0,0178 0,0001 0,0378 0,0058 0,0000 0,0157 
FB 0,0150 0,0085 0,0216 0,2247 0,0014 0,4479 0,5862 0,2985 0,8738 0,0330 0,0000 0,0660 

U 0,07 n.d. 0,22 0,07 n.d. 0,19 0,51 n.d. 4,36 0,03 n.d. 0,08 
CAB 0,0064 0,0000 0,0588 0,0194 0,0000 0,0485 0,1159 0,0000 1,1435 0,0086 0,0000 0,0214 

FB 0,0022 0,0009 0,0034 0,1244 0,0000 0,2487 0,0237 0,0000 0,0474 0,0549 0,0000 0,1098 
 Solos – análise total (n=25) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Perfil 2 (n=20) Perfil 3 (n=5) Perfil 2 (n=2) Perfil 3 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 1,45 1,05 2,35 1,25 0,91 1,43 333 327 339 753 649 857
Mn 560 201 761 244 115 433 9,43 7,71 11,2 10,9 8,75 13,0 
Cu 266 82,3 844 98,2 14,5 166 15,5 9,73 21,4 13,2 n.d. 26,5 
Zn 206 106 854 92,3 68,1 120 8,05 7,04 9,07 9,78 7,81 11,8 
Pb 3493 769 8945 856 50,5 1991 124 98,6 149 110 7,79 212 
Cr 5,16 4,14 6,67 8,83 5,50 13,0 0,59 0,48 0,69 0,84 0,41 1,27 
Co 0,98 0,51 2,50 1,25 0,92 1,51 0,04 0,04 0,05 0,12 0,03 0,21 
Ni 2,47 1,79 4,47 4,65 2,90 6,88 0,11 0,06 0,16 0,33 0,08 0,58 
Mo 1,56 0,52 2,83 0,42 n.d. 0,80 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
Cd 1,54 0,24 10,7 0,59 0,33 1,37 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 
Bi 120 22,7 326 35,0 1,15 84,1 12,1 7,75 16,4 11,7 0,40 23,0 
Sn 53,8 28,9 84,3 22,5 13,5 34,6 0,13 0,12 0,13 0,05 0,002 0,09 
W 136 47,1 451 28,3 6,43 54,5 0,08 0,08 0,08 0,03 0,01 0,06 
Ag 28,3 7,00 72,8 9,75 0,48 22,9 0,40 0,33 0,47 0,46 n.d. 0,92 
As 671 104 3457 140 11,1 327 13,6 13,0 14,2 16,6 0,33 32,8 
U 74,3 3,58 188 33,0 3,65 77,2 25,7 16,6 34,7 16,9 0,76 33,1 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção intermédia a intensa para o 

Cd, intermédia a forte para o Ni, fraca ou muito fraca a intermédia para o Mn, o Cu, o Zn e o Co, e 

muito fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB 

reveladores de absorção intermédia a forte para o Mn, o Ni e o Cd, absorção fraca ou muito fraca 

a forte para o Zn, o Cr, o Co e o U, absorção fraca ou muito fraca a intermédia para o Cu e a Ag e 

muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores evidenciam que esta espécie pode 

ser considerada acumuladora de Cd (ramos e folhas) e, com menor expressão, de Mn, Zn, Co e U 

(folhas) e Cr e Ni (ramos e folhas). 

Os valores de FB indicam que, nestes solos, esta espécie pode ser considerada tolerante 

às concentrações de Mn, Zn, Ni e Cd e, em menor grau, de Cu, Cr, Co, Sn e W. 

Com base nos resultados do cálculo das correlações lineares (anexo 8.3), verifica-se que 

esta espécie apresenta correlações significativas positivas entre as concentrações no material 

lenhoso e os teores totais do solo apenas para o W e negativas para o Cr e o Mo. Relativamente 

ao Cr, os coeficientes de correlação também mostram que as concentrações deste elemento 

estão intimamente relacionadas com as do Fe, facto que se tem vindo a observar frequentemente 

neste trabalho e que tem sido referido por TIFFIN (1972), CARY et al. (1977a, 1977b), PRATAS 

(1996), KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) e ADRIANO (2001), provavelmente devido à grande 

semelhança nos mecanismos de absorção e translocação, pelo que este sinergismo entre os 

teores de Fe e de Cr pode induzir à correlação negativa entre os teores deste nos ramos e nos 

solos. 

Entre o material foliar e os teores totais do solo encontram-se correlações positivas para as 

concentrações de Mn, Cu e Cd e negativas para as de Zn e U. Relativamente aos Zn, como se 

pode observar na tabela 8.22, os teores totais no solo são superiores no perfil 2, mas os teores da 

fracção biodisponível são maiores no perfil 3, o que provavelmente determina que em parte das 

amostras de folhas os teores de Zn sejam superiores no perfil 3. Quanto ao U, verifica-se que nas 

amostras onde a concentração total é maior (perfil 2), a biodisponível também o é, verificando-se 

até teores elevados (entre 16,6 e 34,7 mg/kg), pelo que a correlação negativa observada pode ser 

reveladora da actuação de mecanismos de barreiras fisiológicas, de forma a contrariar as 

concentrações tóxicas que ocorrem nos solos. 

O cálculo das correlações lineares entre os elementos dos tecidos biológicos e das fracções 

biodisponíveis dos respectivos solos não forneceu qualquer coeficiente de correlação significativo 

para o mesmo elemento na fracção biodisponível e na planta, para o grau de confiança adoptado. 

 

 
8.3.2.3- Erica arborea L. 

 
Nas tabelas 8.23 e 8.24 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. 
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Capítulo 8 – BIOGEOQUÍMICA: RELAÇÕES SOLO – PLANTA 

Tabela 8.23- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Erica arborea L. da área de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=26) Folhas (n=26) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 84,4 93,2 46,5 100 16,5 0,20 234 200 94,0 600 141 0,60

CAB 0,0062 0,0065 0,0040 0,0110 0,0016 0,2492 0,0171 0,0139 0,0070 0,0471 0,0106 0,6212 
FB 0,2169 – 0,0661 0,3056 – – 0,4412 – 0,1167 0,6111 – – 

Mn 207 226 47,0 410 107 0,52 281 254 56,4 620 145 0,52 
CAB 0,5382 0,3984 0,0922 1,6943 0,3943 0,7326 0,6745 0,5748 0,1456 1,6530 0,3865 0,5730 

FB 16,144 – 8,4328 26,89 – – 26,81 – 9,9661 55,57 – – 
Cu 8,13 7,00 2,95 17,0 3,71 0,46 8,57 7,00 3,25 18,0 3,88 0,45 

CAB 0,0555 0,0380 0,0201 0,2310 0,0560 1,0105 0,0642 0,0442 0,0213 0,3245 0,0790 1,2314 
FB 0,4365 – 0,1890 0,7191 – – 0,4938 – 0,1890 0,6548 – – 

Zn 15,4 16,0 4,70 23,0 5,25 0,34 77,9 80,8 14,1 154 36,3 0,47 
CAB 0,1130 0,1213 0,0269 0,1866 0,0438 0,3873 0,5744 0,6168 0,0644 1,0500 0,2604 0,4533 

FB 1,4753 – 0,4251 2,7006 – – 7,0409 – 1,2753 14,498 – – 
Pb 7,91 4,59 0,61 59,0 14,9 1,88 25,2 3,46 0,62 148 45,0 1,79 

CAB 0,0043 0,0020 0,0002 0,0216 0,0061 1,4237 0,0090 0,0018 0,0003 0,0563 0,0151 1,6717 
FB 0,0427 – 0,0031 0,1494 – – 0,0239 – 0,0064 0,0843 – – 

Cr 0,15 0,13 0,09 0,28 0,05 0,34 0,18 0,16 0,11 0,32 0,06 0,34 
CAB 0,0243 0,0231 0,0138 0,0376 0,0052 0,2149 0,0292 0,0288 0,0173 0,0430 0,0061 0,2071 

FB 0,2600 – 0,2171 0,3243 – – 0,3274 – 0,2532 0,4792 – – 
Co 0,06 0,06 0,01 0,11 0,03 0,58 0,31 0,33 0,12 0,48 0,10 0,33 

CAB 0,0718 0,0587 0,0089 0,1895 0,0552 0,7692 0,3552 0,3819 0,0971 0,6864 0,1753 0,4936 
FB 0,8108 – 0,3423 1,5794 – – 3,6097 – 1,6870 6,5836 – – 

Ni 3,37 1,46 0,40 13,0 3,56 1,06 2,15 1,93 0,55 4,55 1,25 0,58 
CAB 1,4798 0,6125 0,1356 6,8421 1,8808 1,2710 0,7939 0,6227 0,2754 2,1779 0,5438 0,6850 

FB 41,845 – 1,4736 118,82 – – 10,403 – 4,0526 23,995 – – 
Mo 0,71 0,75 0,04 1,70 0,45 0,63 0,99 0,88 0,06 3,00 0,74 0,76 

CAB 0,7111 0,5821 0,0525 1,6431 0,5483 0,7710 0,9416 0,5884 0,0746 2,9030 0,8293 0,8808 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,28 0,19 0,07 1,20 0,28 0,98 0,14 0,13 0,11 0,30 0,05 0,32 
CAB 0,5201 0,3913 0,0109 1,9366 0,4814 0,9254 0,2680 0,2264 0,0137 0,6151 0,1597 0,5957 

FB 1,2348 – 0,7232 1,9889 – – 0,7947 – 0,2524 1,4917 – – 
Bi 0,15 0,08 0,04 0,60 0,19 1,29 0,80 0,10 0,06 6,10 1,67 2,09 

CAB 0,0043 0,0014 0,0005 0,0350 0,0092 2,1144 0,0102 0,0030 0,0005 0,0552 0,0162 1,5808 
FB 0,0321 – 0,0021 0,1063 – – 0,0500 – 0,0029 0,1674 – – 

Sn 0,68 0,50 0,16 2,00 0,58 0,85 2,26 0,53 0,23 13,0 3,47 1,53 
CAB 0,0170 0,0107 0,0035 0,0511 0,0149 0,8771 0,0489 0,0209 0,0035 0,2798 0,0733 1,4995 

FB 73,098 – 1,3996 283,94 – – 52,808 – 1,7885 200,32 – – 
W 1,86 0,85 0,12 9,00 2,67 1,44 6,70 0,51 0,10 58,0 15,3 2,29 

CAB 0,0177 0,0167 0,0011 0,0563 0,0161 0,9111 0,0477 0,0210 0,0011 0,3124 0,0821 1,7219 
FB 21,001 – 3,6335 68,272 – – 26,974 – 1,7038 90,438 – – 

Ag 0,38 0,40 0,04 0,99 0,25 0,66 1,77 0,53 0,01 16,0 4,07 2,30 
CAB 0,0272 0,0207 0,0038 0,0744 0,0235 0,8652 0,1822 0,0232 0,0104 1,9645 0,5253 2,8833 

FB 0,5418 – 0,0943 0,8107 – – 0,9172 – 0,3871 1,2119 – – 
As 0,48 0,14 0,001 5,04 1,30 2,71 10,9 10,0 0,24 26,3 8,92 0,82 

CAB 0,0020 0,0004 0,0000 0,0130 0,0039 1,9366 0,0363 0,0313 0,0001 0,1676 0,0329 0,9074 
FB 0,0575 – 0,0004 0,2682 – – 0,6771 – 0,1244 1,6486 – – 

U 0,05 0,05 0,01 0,15 0,04 0,87 0,56 0,37 0,01 1,86 0,56 1,00 
CAB 0,0025 0,0009 0,0001 0,0184 0,0049 1,9672 0,0448 0,0044 0,0014 0,4881 0,1307 2,9164 

FB 0,0032 – 0,0002 0,0110 – – 0,0159 – 0,0033 0,0373 – – 
 Solos – análise total (n=26) Solos – fracção biodisponível (n=5) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 1,39 1,35 0,91 2,35 0,32 0,23 469 172 857
Mn 485 540 115 761 213 0,44 11,6 7,71 17,2 
Cu 230 193 14,5 844 189 0,82 14,9 n.d. 26,5 
Zn 178 130 68,1 854 194 1,09 9,15 7,04 11,8 
Pb 2881 2267 50,5 8945 2308 0,80 117 7,79 212 
Cr 6,16 5,50 4,14 13,0 2,34 0,38 0,77 0,41 1,27 
Co 1,05 0,85 0,51 2,50 0,55 0,52 0,12 0,03 0,25 
Ni 3,03 2,38 1,79 6,88 1,44 0,47 0,27 0,06 0,58 
Mo 1,22 1,20 n.d. 2,83 0,77 0,63 – n.d. n.d. 
Cd 1,33 0,55 0,24 10,7 2,69 2,01 0,27 0,19 0,55 
Bi 99,6 67,0 1,15 326 87,8 0,88 10,0 0,40 23,0 
Sn 46,6 46,5 13,5 84,3 19,1 0,41 0,07 n.d. 0,13 
W 111 99,9 6,43 451 106 0,96 0,06 0,01 0,08 
Ag 24,0 20,7 0,48 72,8 18,9 0,79 0,34 n.d. 0,92 
As 545 310 11,1 3457 857 1,57 12,6 0,33 32,8 
U 64,3 71,4 3,58 188 47,0 0,73 18,5 0,76 34,7 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.24- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Erica 
arborea L. em cada um dos perfis da área de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=26) Folhas (n=26) 
 Perfil 2 (n=21) Perfil 3 (n=5) Perfil 2 (n=21) Perfil 3 (n=5)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 86,6 46,5 100 75,0 53,3 100 258 94,0 600 136 94,0 200

CAB 0,0062 0,0043 0,0078 0,0064 0,0040 0,0110 0,0185 0,0088 0,0471 0,0111 0,0070 0,0153 
FB 0,2957 0,2865 0,3056 0,0986 0,0661 0,1311 0,5938 0,5798 0,6111 0,2124 0,1167 0,3081 

Mn 227 47,0 410 123 103 150 303 56,4 620 186 122 230 
CAB 0,5106 0,0922 1,6943 0,6539 0,3465 0,8998 0,6058 0,1456 1,6530 0,9626 0,5314 1,6236 

FB 18,381 13,989 26,891 12,789 8,4328 17,144 32,591 11,075 55,575 18,127 9,9661 26,288 
Cu 9,14 5,64 17,0 3,87 2,95 5,00 9,53 5,64 18,0 4,53 3,25 5,00 

CAB 0,0428 0,0201 0,1312 0,1085 0,0212 0,2310 0,0445 0,0213 0,0839 0,1465 0,0233 0,3245 
FB 0,5190 0,4167 0,7191 – 0,1890 – 0,5954 0,5149 0,6548 – 0,1890 – 

Zn 17,1 8,46 23,0 8,43 4,70 15,0 87,8 28,2 154 36,2 14,1 53,0 
CAB 0,1181 0,0269 0,1866 0,0916 0,0690 0,1701 0,6223 0,0644 1,0500 0,3731 0,2069 0,6010 

FB 1,9328 0,8935 2,7006 0,7890 0,4251 1,1530 9,1319 2,9783 14,498 3,9045 1,2753 6,5337 
Pb 9,38 1,09 59,0 1,70 0,61 5,00 30,8 0,94 148 1,27 0,62 2,44 

CAB 0,0025 0,0002 0,0066 0,0120 0,0003 0,0216 0,0096 0,0003 0,0563 0,0067 0,0007 0,0122 
FB 0,0203 0,0107 0,0337 0,0763 0,0031 0,1494 0,0097 0,0080 0,0123 0,0453 0,0064 0,0843 

Cr 0,14 0,09 0,23 0,18 0,11 0,28 0,16 0,11 0,29 0,23 0,13 0,32 
CAB 0,0252 0,0188 0,0376 0,0204 0,0138 0,0229 0,0298 0,0192 0,0430 0,0269 0,0173 0,0339 

FB 0,2528 0,2248 0,3025 0,2707 0,2171 0,3243 0,3015 0,2868 0,3255 0,3662 0,2532 0,4792 
Co 0,06 0,01 0,11 0,06 0,02 0,08 0,32 0,16 0,48 0,25 0,12 0,36 

CAB 0,0782 0,0089 0,1895 0,0449 0,0271 0,0587 0,3948 0,0971 0,6864 0,1891 0,1349 0,2366 
FB 0,9239 0,3423 1,5794 0,6410 0,3981 0,8839 3,9885 1,8644 6,5836 3,0414 1,6870 4,3958 

Ni 3,27 0,40 13,0 3,76 1,16 7,00 2,30 0,55 4,55 1,53 0,80 2,34 
CAB 1,5646 0,1356 6,8421 1,1236 0,1793 2,2706 0,9068 0,2825 2,1779 0,3196 0,2754 0,3681 

FB 41,219 1,4736 118,82 42,785 2,1408 83,428 12,613 6,7102 23,995 7,0865 4,0526 10,120 
Mo 0,87 0,45 1,70 0,05 0,04 0,06 1,21 0,63 3,00 0,06 0,06 0,07 

CAB 0,8247 0,2435 1,6431 0,1151 0,0525 0,1776 1,1353 0,3012 2,9030 0,1602 0,0746 0,2458 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,30 0,07 1,20 0,20 0,17 0,30 0,14 0,11 0,30 0,14 0,13 0,16 
CAB 0,5456 0,0109 1,9366 0,4132 0,2184 0,5324 0,2585 0,0137 0,6151 0,3079 0,0976 0,3820 

FB 1,4285 0,7232 1,9889 0,9442 0,9358 0,9527 0,8258 0,2524 1,4917 0,7482 0,6714 0,8250 
Bi 0,17 0,04 0,60 0,05 0,04 0,06 0,97 0,06 6,10 0,07 0,06 0,07 

CAB 0,0016 0,0005 0,0042 0,0156 0,0006 0,0350 0,0070 0,0005 0,0356 0,0240 0,0008 0,0552 
FB 0,0174 0,0061 0,0388 0,0542 0,0021 0,1063 0,0266 0,0061 0,0621 0,0851 0,0029 0,1674 

Sn 0,72 0,16 2,00 0,55 0,30 0,88 2,71 0,23 13,0 0,40 0,36 0,45 
CAB 0,0136 0,0035 0,0430 0,0315 0,0092 0,0511 0,0555 0,0035 0,2798 0,0211 0,0113 0,0311 

FB 2,4922 1,3996 3,5848 143,70 3,4686 283,94 3,3225 1,7885 4,8565 102,29 4,2726 200,32 
W 2,24 0,12 9,00 0,28 0,20 0,39 8,15 0,10 58,0 0,60 0,47 0,80 

CAB 0,0156 0,0011 0,0377 0,0263 0,0039 0,0563 0,0495 0,0011 0,3124 0,0399 0,0147 0,0745 
FB 11,034 9,6561 12,715 35,953 3,6335 68,272 10,304 1,7038 23,842 51,979 13,520 90,438 

Ag 0,45 0,04 0,99 0,09 0,04 0,23 2,15 0,35 16,0 0,20 0,01 0,36 
CAB 0,0229 0,0051 0,0527 0,0451 0,0038 0,0744 0,2184 0,0104 1,9645 0,0299 0,0155 0,0838 

FB 0,7655 0,7203 0,8107 – 0,0943 – 1,1822 1,1525 1,2119 – 0,3871 – 
As 0,58 0,001 5,04 0,05 0,004 0,09 13,0 0,35 26,3 1,94 0,24 4,09 

CAB 0,0016 0,0000 0,0130 0,0030 0,0001 0,0075 0,0403 0,0001 0,1676 0,0195 0,0125 0,0296 
FB 0,0062 0,0004 0,0129 0,1345 0,0009 0,2682 0,8302 0,2786 1,6486 0,4475 0,1244 0,7706 

U 0,06 0,01 0,15 0,02 0,01 0,05 0,68 0,08 1,86 0,06 0,01 0,11 
CAB 0,0025 0,0002 0,0184 0,0022 0,0001 0,0063 0,0545 0,0020 0,4881 0,0040 0,0014 0,0101 

FB 0,0016 0,0004 0,0030 0,0056 0,0002 0,0110 0,0196 0,0101 0,0373 0,0105 0,0033 0,0177 
 Solos – análise total (n=26) Solos – fracção biodisponível (n=5) 
 Perfil 2 (n=21) Perfil 3 (n=5) Perfil 2 (n=3) Perfil 3 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 1,43 1,05 2,35 1,25 0,91 1,43 279 172 339 753 649 857
Mn 543 191 761 244 115 433 12,0 7,71 17,2 10,9 8,75 13,0 
Cu 261 87,6 844 98,2 14,5 166 16,0 9,73 21,4 13,2 n.d. 26,5 
Zn 199 89,8 854 92,3 68,1 120 8,73 7,04 10,1 9,78 7,81 11,8 
Pb 3363 745 8945 856 50,5 1991 121 98,6 149 110 7,79 212 
Cr 5,52 4,14 9,75 8,83 5,50 13,0 0,72 0,48 1,00 0,84 0,41 1,27 
Co 1,00 0,51 2,50 1,25 0,92 1,51 0,11 0,04 0,25 0,12 0,03 0,21 
Ni 2,64 1,79 5,33 4,65 2,90 6,88 0,24 0,06 0,49 0,33 0,08 0,58 
Mo 1,41 0,52 2,83 0,42 n.d. 0,80 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
Cd 1,51 0,24 10,7 0,59 0,33 1,37 0,31 0,19 0,55 0,19 0,19 0,20 
Bi 115 21,9 326 35,0 1,15 84,1 8,88 2,52 16,4 11,7 0,40 23,0 
Sn 52,4 25,8 84,3 22,5 13,5 34,6 0,08 n.d. 0,13 0,05 0,002 0,09 
W 130 27,4 451 28,3 6,43 54,5 0,08 0,08 0,08 0,03 0,01 0,06 
Ag 27,4 7,45 72,8 9,75 0,48 22,9 0,26 n.d. 0,47 0,46 n.d. 0,92 
As 641 71,0 3457 140 11,1 327 9,92 2,54 14,2 16,6 0,33 32,8 
U 71,8 3,58 188 33,0 3,65 77,2 19,6 7,38 34,7 16,9 0,76 33,1 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os resultados obtidos mostram que as folhas desta espécie se destacam por apresentarem 

concentrações mais elevadas na maior parte dos elementos (Fe, Mn, Zn, Pb, Co, Mo, Bi, Sn, W, 

Ag, As e U) do que os ramos. Os ramos caracterizam-se pelos conteúdos mais elevados apenas 

em Ni e Cd, sendo que os restantes elementos apresentam distribuições similares em ambos os 

materiais analisados. 

A maioria das amostras de ramos apresenta teores de W superiores aos níveis 

considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) e parte das amostras 

deste tipo de material também supera os níveis normais em Mn, Pb, Ni, Mo, Cd, Ag, As e U. 

Relativamente às folhas, a maior parte das amostras apresenta conteúdos de W, Ag, As e U 

superiores aos referidos níveis normais, e uma parte das amostras também supera estes níveis 

em Mn, Pb, Mo, Cd e Sn. As concentrações consideráveis de Pb, W e Ag que caracterizam os 

materiais das escombreiras de Adoria têm reflexo nas concentrações bioacumuladas por esta 

espécie, verificando-se valores que podem chegar a 148 mg/kg de Pb, 58 mg/kg de W e 16 mg/kg 

de Ag nas folhas. 

Relativamente ao Zn verifica-se uma situação idêntica ao que ocorre com as amostras 

desta mesma espécie de Ervedosa. 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção intermédia a forte para o Ni, 

fraca a forte para o Mn, Mo e Cd, fraca ou muito fraca a intermédia para o Cu, o Zn e o Co e muito 

fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB 

reveladores de absorção intermédia a forte para o Mn e o Ni, fraca a forte para o Zn, o Mo e a Ag, 

fraca ou muito fraca a intermédia para o Cu, o Co, o W, o As e a Ag e muito fraca a fraca para os 

restantes elementos. Portanto, estes valores evidenciam que esta espécie pode, com algumas 

reservas, ser considerada acumuladora de Mn, Ni e Mo (ramos e folhas), Cd (ramos) e Ag 

(folhas). 

Os valores de FB indicam que esta espécie pode ser considerada tolerante às 

concentrações de Mn, Zn, Co, Ni, Sn e W e, em menor grau, de Cd e de Ag e As (folhas). 

A observação das matrizes de correlação linear (anexo 8.3) mostra que esta espécie 

apresenta correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os 

teores totais do solo para o Cu, o Pb, o Cr, o Bi e o W; assim como entre as concentrações no 

material lenhoso e os teores totais do solo para o Fe, o Zn e o Sn e entre as concentrações no 

material foliar e os teores totais do solo para o Mn. 

Verifica-se ainda a correlação negativa significativa entre as concentrações de Ni nos ramos 

e nos solos. Esta situação pode estar relacionada com relações antagónicas com o Mn, ao nível 

do solo (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), e/ou com relações sinérgicas com o Fe, ao nível da 

planta (KHALID & TINSLEY, 1980; PRATAS, 1996), e/ou com relações antagónicas, solo – planta, com 

o Co, dado que o aumento de Co2+ em solução faz diminuir a absorção do Ni2+ pelas plantas 
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(ADRIANO, 2001), uma vez que se verificam correlações significativas, respectivamente, por um 

lado negativa entre Ni – Mn nos solos, por outro lado, positiva entre Ni – Fe nos ramos e, por outro 

lado, negativa entre o Co nos solos e o Ni nos ramos. 

Quanto às correlações entre os elementos nos órgãos da planta e nas fracções 

biodisponíveis dos respectivos substratos, verificam-se correlações positivas significativas nas 

folhas para o Pb e, em ambos os órgãos, para o Cr e o Co. 

 

 

8.3.2.4- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

 

Nas tabelas 8.25 e 8.26 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie (partes aéreas), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies 

anteriores. Nas amostras de solos que coincidem com as desta espécie foram efectuadas 

extracções químicas selectivas apenas em duas amostras, pelo que não foi possível calcular a 

matriz dos coeficientes de correlação relativa à fracção biodisponível. 

As amostras desta planta apresentam, em geral, teores bioacumulados considerados 

normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), para a maior parte dos elementos 

estudados. O Pb ocorre em teores superiores aos referidos níveis normais, na maior parte das 

amostras. O Ni, o Mo, o W, o As e o U apresentam-se em teores também superiores aos níveis de 

referência, em parte das amostras. 

Por sua vez, o Cu manifesta-se em teores reveladores de deficiência. Tal facto pode ser 

explicado pela interacção deste elemento com o Zn. O aumento da concentração de Zn no solo 

tende a aumentar o conteúdo em Zn das plantas e a diminuir o de Cu (LOUÉ, 1988). O Zn pode, 

assim, reduzir a transferência de Cu desde as raízes aos órgãos aéreos. Esta interpretação 

encontra acolhimento nos coeficientes de correlação calculados (anexo 8.3), onde se verifica a 

correlação positiva entre o teor de Zn no solo e na planta e, também, a correlação negativa entre o 

teor de Zn no solo e o de Cu na planta. 

Os teores bioacumulados são, em geral, superiores nas amostras do perfil 2 

(escombreiras), porém o mesmo nem sempre se verifica com os valores de CAB. Os valores de 

CAB são genericamente baixos, indicadores de absorção intermédia a forte para o Mn, Zn e Ni, 

intermédia para o Mo, muito fraca ou fraca a intermédia para o Cu, o Co, o Cd e a Ag e muito fraca 

a fraca para os restantes elementos. Estes valores permitem, com algumas reservas, considerar 

esta espécie acumuladora de Mn e Zn. 

Atendendo aos valore de FB, e segundo os critérios que tem estado a ser utilizados neste 

trabalho, pode considerar-se esta espécie, nestes solos, tolerante aos teores de Mn, Zn, Ni e, em 

menor extensão, Co, Sn, W e As. 
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Tabela 8.25- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn da área de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Partes aéreas (n=12)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 71,0 83,3 40,5 101 24,8 0,35

CAB 0,0059 0,0078 0,0020 0,0081 0,0026 0,4407 
FB 0,2836 – 0,0532 0,5141 – – 

Mn 107 94,7 44,2 240 55,2 0,51 
CAB 0,6614 0,4430 0,2486 1,1453 0,3896 0,5891 

FB 7,9893 – 5,2459 10,733 – – 
Cu 4,18 4,39 3,12 5,00 0,63 0,15 

CAB 0,1353 0,0381 0,0379 0,2920 0,1234 0,9118 
FB – – 0,2976 – – – 

Zn 88,6 103 33,5 154 48,9 0,55 
CAB 0,8854 1,1308 0,3887 1,2052 0,3459 0,3907 

FB 6,9762 – 3,2307 10,722 – – 
Pb 15,0 21,6 4,21 23,7 9,21 0,62 

CAB 0,0539 0,0290 0,0287 0,0905 0,0309 0,5737 
FB 0,4053 – 0,1992 0,6114 – – 

Cr 0,25 0,21 0,17 0,44 0,09 0,37 
CAB 0,0287 0,0263 0,0152 0,0541 0,0161 0,5625 

FB 0,2059 – 0,1557 0,2562 – – 
Co 0,52 0,60 0,05 1,14 0,39 0,75 

CAB 0,2544 0,3065 0,0197 0,4850 0,1748 0,6870 
FB 1,4906 – 0,6281 2,3532 – – 

Ni 1,26 0,88 0,65 6,00 1,49 1,18 
CAB 0,2426 0,1532 0,1353 1,0823 0,2670 1,1006 

FB 1,6397 – 1,6155 1,6639 – – 
Mo 0,61 0,28 n.d. 1,88 0,63 1,04 

CAB 0,4152 0,4532 0,1736 0,7070 0,2129 0,5127 
FB – – – – – – 

Cd 0,11 0,12 0,02 0,19 0,07 0,58 
CAB 0,2244 0,2688 0,0737 0,3418 0,1149 0,5123 

FB 0,2337 – 0,1296 0,3379 – – 
Bi 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,20 

CAB 0,0048 0,0008 0,0007 0,0112 0,0051 1,0591 
FB 0,0205 – 0,0072 0,0339 – – 

Sn 0,27 0,21 0,11 0,63 0,21 0,75 
CAB 0,0114 0,0086 0,0071 0,0216 0,0062 0,5423 

FB – – 55,381 – – – 
W 0,31 0,05 0,03 1,53 0,50 1,62 

CAB 0,0109 0,0047 0,0017 0,0326 0,0132 1,2067 
FB 3,1524 – 0,5810 5,7239 – – 

Ag 0,07 0,05 0,02 0,16 0,05 0,66 
CAB 0,0452 0,0221 0,0061 0,1043 0,0445 0,9845 

FB – – – – – – 
As 1,20 0,71 0,44 3,51 1,02 0,85 

CAB 0,0344 0,0337 0,0058 0,0622 0,0236 0,6851 
FB 1,2016 – 0,1723 2,2309 – – 

U 0,14 0,04 0,02 1,23 0,34 2,49 
CAB 0,0095 0,0066 0,0013 0,0271 0,0109 1,1419 

FB 0,0198 – 0,0060 0,0336 – – 
 Solos – análise total (n=12) Solos – fracção biodisponível (n=2) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 1,30 1,30 0,99 2,01 0,27 0,21 515 172 857
Mn 179 191 115 287 51,1 0,29 15,1 13,0 17,2 
Cu 69,0 83,2 14,5 131 49,1 0,71 8,40 n.d. 16,8 
Zn 94,9 91,3 64,0 136 25,6 0,27 10,9 10,1 11,8 
Pb 473 745 46,5 818 373 0,79 61,6 7,79 115 
Cr 9,88 9,75 6,27 13,8 2,91 0,29 1,14 1,00 1,27 
Co 1,92 1,96 1,35 2,50 0,43 0,22 0,23 0,21 0,25 
Ni 5,20 5,33 4,12 6,88 0,95 0,18 0,53 0,49 0,58 
Mo 1,15 0,62 n.d. 2,83 1,10 0,95 – n.d. n.d. 
Cd 0,48 0,47 0,33 0,70 0,11 0,23 0,38 0,20 0,55 
Bi 13,5 21,2 1,08 24,2 10,9 0,81 1,46 0,40 2,52 
Sn 22,5 26,9 13,5 30,8 7,24 0,32 – n.d. n.d. 
W 23,9 27,4 5,87 50,1 17,5 0,73 0,04 0,01 0,08 
Ag 4,37 6,48 0,43 8,14 3,46 0,79 – n.d. n.d. 
As 56,2 71,7 10,7 111 41,1 0,73 1,44 0,33 2,54 
U 21,2 26,7 1,25 48,1 19,4 0,92 4,07 0,76 7,38 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.26- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn em cada um dos perfis da área de Adoria (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Partes aéreas (n=12)
 Perfil 2 (n=7) Perfil 3 (n=5) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 90,4 80,4 101 43,7 40,4 46,3

CAB 0,0079 0,0078 0,0081 0,0029 0,0020 0,0032 
FB – 0,5141 – – 0,0532 – 

Mn 71,5 44,2 94,7 158 132 240 
CAB 0,3597 0,2486 0,4430 1,0837 0,8376 1,1453 

FB – 5,2459 – – 10,733 – 
Cu 4,06 3,12 5,00 4,34 4,10 4,58 

CAB 0,0380 0,0379 0,0381 0,2715 0,1893 0,2920 
FB – 0,2976 – – – – 

Zn 125 102 154 37,2 33,5 43,0 
CAB 1,1627 1,1308 1,2052 0,4971 0,3887 0,5242 

FB – 10,722 – – 3,2307 – 
Pb 22,4 21,2 23,7 4,55 4,21 4,79 

CAB 0,0289 0,0287 0,0290 0,0889 0,0885 0,0905 
FB – 0,1992 – – 0,6114 – 

Cr 0,29 0,17 0,44 0,20 0,19 0,21 
CAB 0,0382 0,0263 0,0541 0,0152 0,0152 0,0153 

FB – 0,2562 – – 0,1557 – 
Co 0,81 0,56 1,14 0,11 0,05 0,13 

CAB 0,3830 0,3065 0,4850 0,0744 0,0197 0,0881 
FB – 2,3532 – – 0,6281 – 

Ni 0,83 0,65 0,99 1,88 0,77 6,00 
CAB 0,1839 0,1532 0,2249 0,3247 0,1353 1,0823 

FB – 1,6639 – – 1,6155 – 
Mo 0,84 0,26 1,88 0,04 n.d. 0,10 

CAB 0,5620 0,4532 0,7070 0,2338 0,1736 0,3543 
FB – – – – – – 

Cd 0,16 0,12 0,19 0,05 0,02 0,12 
CAB 0,3001 0,2688 0,3418 0,1184 0,0737 0,2969 

FB – 0,3379 – – 0,1296 – 
Bi 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

CAB 0,0007 0,0007 0,0008 0,0105 0,0078 0,0112 
FB – 0,0072 – – 0,0339 – 

Sn 0,38 0,20 0,62 0,12 0,11 0,13 
CAB 0,0136 0,0076 0,0216 0,0083 0,0071 0,0086 

FB – – – – 55,381 – 
W 0,50 0,05 1,53 0,03 0,03 0,05 

CAB 0,0149 0,0017 0,0326 0,0053 0,0047 0,0078 
FB – 0,5810 – – 5,7239 – 

Ag 0,09 0,04 0,15 0,04 0,02 0,05 
CAB 0,0129 0,0061 0,0221 0,0904 0,0347 0,1043 

FB – – – – – – 
As 1,58 0,44 3,51 0,67 0,53 0,74 

CAB 0,0185 0,0058 0,0337 0,0567 0,0346 0,0622 
FB – 0,1723 – – 2,2309 – 

U 0,21 0,03 1,23 0,03 0,02 0,04 
CAB 0,0124 0,0013 0,0271 0,0055 0,0013 0,0066 

FB – 0,0060 – – 0,0336 – 
 Solos – análise total (n=12) Solos – fracção biodisponível (n=2) 
 Perfil 2 (n=7) Perfil 3 (n=5)
 Méd Min Max Méd Min Max Perfil 2 (n=1) Perfil 3 (n=1) 

Fe 1,14 0,99 1,30 1,52 1,35 2,01 172 857 
Mn 197 178 214 153 115 287 17,2 13,0 
Cu 107 82,3 131 16,4 14,5 21,7 16,8 n.d. 
Zn 108 85,8 136 76,7 64,0 111 10,1 11,8 
Pb 775 736 818 51,2 46,5 54,1 115 7,79 
Cr 7,70 6,27 9,75 12,9 12,2 13,8 1,00 1,27 
Co 2,12 1,84 2,50 1,64 1,35 2,49 0,25 0,21 
Ni 4,54 4,12 5,33 6,13 5,54 6,88 0,49 0,58 
Mo 1,53 0,58 2,83 0,16 n.d. 0,27 n.d. n.d. 
Cd 0,54 0,43 0,70 0,41 0,33 0,50 0,55 0,20 
Bi 22,3 19,9 24,2 1,15 1,08 1,22 2,52 0,40 
Sn 28,2 25,8 30,8 14,4 13,5 15,1 n.d. 0,002 
W 36,4 25,8 50,1 6,37 5,87 6,84 0,08 0,01 
Ag 7,13 6,10 8,14 0,50 0,43 0,61 n.d. n.d. 
As 87,7 71,0 111 12,1 10,7 15,4 2,54 0,33 
U 29,9 1,25 48,1 9,02 3,65 26,7 7,38 0,76 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os coeficientes de correlação permitem verificar, entre os teores totais nos solos e nas 

plantas, a existência de correlações significativas positivas para o Zn, Pb, Mo, Cd, Bi e Sn. Assim, 

esta espécie revela-se boa indicadora biogeoquímica da ocorrência destes elementos nos solos 

deste tipo. 

Porém, o cálculo dos coeficientes de correlação também evidencia uma correlação negativa 

entre as concentrações de Fe dos solos e das plantas. Esta situação verifica-se porque os solos 

do perfil 3 são os que apresentam as concentrações totais e, principalmente, da fracção 

biodisponível mais elevadas deste elemento e, no entanto, as plantas com mais Fe encontram-se 

no perfil 2. A explicação pode estar relacionada com a absorção intermédia a forte de Mn 

manifestada por esta planta, principalmente no perfil 3, já que, segundo NAGARAJU e KARIMULLA 

(2002), o Mn, quando presente em concentrações médias a altas, pode induzir deficiências em Fe 

nas plantas, em virtude de efeitos competitivos na absorção e translocação. 

 

 

8.3.3- MINA DE TAROUCA 
 

8.3.3.1- Halimium umbellatum (L.) Spach 
 

Nas tabelas 8.27 e 8.28 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada 

anteriormente. 

Os resultados obtidos mostram que as concentrações de praticamente todos os elementos 

doseados são mais elevadas nas folhas, comparativamente aos ramos. 

Todas as amostras desta espécie, quer de ramos quer de folhas, apresentam teores de W 

superiores aos níveis normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), que podem chegar 

aos 64 mg/kg nos ramos e 230 mg/kg nas folhas. Também a maioria das amostras de material 

lenhoso apresenta teores de Cd que superam os níveis de referência, verificando-se o mesmo 

com uma parte dessas amostras relativamente aos valores de Co, Ni, Mo, Ag e As. A maior parte 

das amostras de material foliar também supera os valores normais em Cr, Co, Cd, As e U. Neste 

tipo de material, os teores de Fe, Ni, Mo, Sn e Ag são ainda excessivos numa parte das amostras. 

Por exemplo, as folhas chegam a acumular 4200 mg/kg de Fe, 16 mg/kg de Ni, 8,20 mg/kg de Cd 

e 20 mg/kg de Ag. 

Verificam-se ainda valores de Cu, nos ramos, reveladores de deficiência e valores de Pb, 

quer nos ramos quer nas folhas, situados abaixo dos níveis normais em plantas. As já 

anteriormente referidas relações antagónicas entre o Cu e o Zn e a tendência de acumulação 

preferencial de Pb nas raízes, respectivamente, podem concorrer para explicar estes resultados. 
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Tabela 8.27- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Halimium umbellatum (L.) Spach da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=19) Folhas (n=19) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 295 282 20,2 600 211 0,72 1108 800 188 4200 1133 1,02

CAB 0,0091 0,0064 0,0007 0,0193 0,0070 0,7752 0,0332 0,0257 0,0059 0,1352 0,0373 1,1232 
FB 0,8728 – 0,1392 2,6469 – – 5,5698 – 0,6850 18,529 – – 

Mn 74,7 75,2 18,8 130 36,4 0,49 156 130 84,6 330 73,3 0,47 
CAB 0,0897 0,0328 0,0072 0,4028 0,1277 1,4245 0,1545 0,0838 0,0326 0,6043 0,1829 1,1837 

FB 2,1528 – 0,3290 3,8079 – – 4,0856 – 0,9870 6,8234 – – 
Cu 4,67 4,70 1,69 7,00 1,40 0,30 11,0 10,0 7,52 18,0 2,74 0,25 

CAB 0,1172 0,0990 0,0405 0,2064 0,0516 0,4403 0,2664 0,2443 0,1790 0,4309 0,0723 0,2714 
FB 7,9208 – 1,0647 23,692 – – 15,395 – 3,5464 39,486 – – 

Zn 34,4 35,0 17,9 49,0 9,70 0,28 67,6 61,0 34,8 133 25,5 0,38 
CAB 0,2249 0,2542 0,0830 0,3921 0,0804 0,3576 0,4310 0,3753 0,2271 0,8052 0,1724 0,4001 

FB 5,3155 – 1,8840 10,653 – – 9,0380 – 4,5753 16,423 – – 
Pb 0,39 0,44 0,12 0,64 0,18 0,47 0,49 0,51 0,26 0,69 0,13 0,26 

CAB 0,0243 0,0188 0,0054 0,0480 0,0144 0,5931 0,0338 0,0314 0,0078 0,0787 0,0210 0,6213 
FB 0,3108 – 0,0441 0,5372 – – 0,3900 – 0,1276 0,8440 – – 

Cr 0,54 0,54 0,29 0,70 0,11 0,21 0,59 0,59 0,32 0,80 0,12 0,21 
CAB 0,0123 0,0133 0,0057 0,0199 0,0041 0,3338 0,0135 0,0142 0,0064 0,0230 0,0046 0,3389 

FB 0,5084 – 0,2286 0,7698 – – 0,5674 – 0,2544 0,8362 – – 
Co 0,41 0,10 0,05 1,70 0,50 1,23 2,72 1,60 0,56 11,7 3,15 1,16 

CAB 0,0336 0,0116 0,0058 0,0842 0,0312 0,9286 0,2173 0,1804 0,0639 0,3993 0,1144 0,5267 
FB 0,5858 – 0,0383 1,0214 – – 2,7569 – 1,1892 3,9152 – – 

Ni 4,24 3,55 1,14 12,0 3,64 0,86 4,43 2,02 1,10 16,0 4,43 1,00 
CAB 0,1350 0,1180 0,0363 0,2993 0,0947 0,7011 0,1364 0,0822 0,0402 0,3392 0,1000 0,7327 

FB 3,3838 – 0,9327 6,1799 – – 4,0141 – 0,8852 8,2399 – – 
Mo 0,63 0,41 0,02 1,58 0,55 0,88 1,12 0,63 0,04 3,00 1,07 0,95 

CAB 0,5520 0,5039 0,0275 1,6737 0,5348 0,9689 0,9851 0,7839 0,0515 3,1859 1,0010 1,0162 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,68 0,47 0,13 1,90 0,62 0,91 2,53 1,79 0,13 8,20 2,50 0,99 
CAB 0,4893 0,2820 0,0457 1,5451 0,4754 0,9715 1,4236 0,9639 0,1155 6,6683 1,8877 1,3260 

FB 2,0524 – 0,2035 6,5273 – – 2,7399 – 0,2460 5,7769 – – 
Bi 0,06 0,05 0,02 0,10 0,02 0,42 0,20 0,10 0,05 0,70 0,20 1,01 

CAB 0,0237 0,0196 0,0037 0,0664 0,0185 0,7799 0,0594 0,0403 0,0214 0,1366 0,0427 0,7193 
FB 0,0992 – 0,0645 0,1190 – – 0,2709 – 0,1182 0,5680 – – 

Sn 1,87 1,88 0,14 5,00 1,72 0,92 6,32 4,70 0,54 26,0 7,14 1,13 
CAB 0,0119 0,0122 0,0016 0,0250 0,0080 0,6744 0,0429 0,0286 0,0067 0,1058 0,0317 0,7398 

FB 63,885 – 6,7298 180,18 – – 339,05 – 59,281 716,77 – – 
W 27,8 30,0 0,53 64,0 21,1 0,76 90,8 71,4 1,88 230 72,8 0,80 

CAB 0,0314 0,0293 0,0022 0,1043 0,0281 0,8971 0,0979 0,0580 0,0033 0,2123 0,0699 0,7138 
FB 12,413 – 2,3513 31,475 – – 59,212 – 3,5270 154,03 – – 

Ag 0,19 0,06 0,02 0,95 0,27 1,47 2,32 0,17 0,02 20,0 6,03 2,60 
CAB 0,3873 0,1096 0,0447 1,9029 0,5700 1,4719 4,8438 0,1776 0,0317 40,060 12,440 2,5682 

FB – – – – – – – – – – – – 
As 2,10 0,46 0,03 15,1 4,49 2,14 34,7 4,45 0,07 280 83,9 2,42 

CAB 0,0024 0,0009 0,0005 0,0084 0,0030 1,2306 0,0246 0,0181 0,0012 0,0998 0,0282 1,1460 
FB 0,1365 – 0,0205 0,3010 – – 0,9558 – 0,0586 2,7020 – – 

U 0,03 0,03 0,01 0,06 0,02 0,64 0,11 0,09 0,04 0,35 0,09 0,79 
CAB 0,0049 0,0040 0,0010 0,0107 0,0039 0,7868 0,0206 0,0129 0,0052 0,0622 0,0194 0,9394 

FB 0,0360 – 0,0074 0,0857 – – 0,1715 – 0,0379 0,4999 – – 
 Solos – análise total (n=19) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 3,44 3,11 2,55 6,25 0,97 0,28 277 203 384
Mn 1696 1870 280 2762 746 0,44 54,3 31,5 91,2 
Cu 44,9 41,6 27,3 101 20,2 0,45 1,68 0,25 3,95 
Zn 167 163 82,3 291 56,1 0,34 9,06 2,25 14,9 
Pb 20,9 13,3 8,21 65,6 16,3 0,78 1,82 0,37 2,88 
Cr 46,1 44,9 32,6 64,9 9,10 0,20 1,11 0,75 1,36 
Co 11,8 8,34 6,66 39,1 9,41 0,79 0,95 0,59 1,35 
Ni 29,6 28,3 17,4 58,3 10,3 0,35 1,46 0,82 2,73 
Mo 1,36 0,91 0,54 4,33 1,09 0,80 – n.d. n.d. 
Cd 2,17 1,85 0,20 6,46 1,72 0,79 0,57 0,03 0,80 
Bi 4,62 2,58 0,68 21,6 5,94 1,29 0,51 0,30 0,70 
Sn 166 175 7,16 310 94,1 0,57 0,03 0,001 0,07 
W 1079 851 34,8 2672 876 0,81 0,97 0,07 1,49 
Ag 0,49 0,47 0,31 0,94 0,16 0,32 – n.d. n.d. 
As 1025 232 55,4 7801 2311 2,26 6,38 1,17 11,1 
U 5,59 5,14 n.d. 7,78 1,99 0,36 0,94 0,70 1,05 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.28- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Halimium 
umbellatum (L.) Spach em cada um dos perfis de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=19) Folhas (n=19) 
 Perfil 2 (n=14) Perfil 3 (n=5) Perfil 2 (n=14) Perfil 3 (n=5)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 388 188 600 34,4 20,2 40,7 1427 564 4200 215 188 300

CAB 0,0119 0,0048 0,0193 0,0011 0,0007 0,0013 0,0426 0,0191 0,1352 0,0069 0,0059 0,0100 
FB 1,5837 0,5205 2,6469 0,1618 0,1392 0,1845 10,305 2,0821 18,529 0,8344 0,6850 0,9837 

Mn 59,6 18,8 110 117 100 130 158 84,6 330 150 122 180 
CAB 0,0300 0,0072 0,0512 0,2568 0,0878 0,4028 0,0783 0,0326 0,1352 0,3677 0,0878 0,6043 

FB 0,9916 0,3290 1,6542 3,3140 2,8200 3,8079 3,9052 0,9870 6,8234 4,2659 2,8200 5,7119 
Cu 4,52 1,69 7,00 5,07 4,23 6,00 11,4 7,52 18,0 10,2 9,40 12,0 

CAB 0,0960 0,0405 0,1527 0,1763 0,1447 0,2064 0,2358 0,1790 0,3450 0,3524 0,3214 0,4309 
FB 1,2923 1,0647 1,5199 14,549 5,4074 23,692 5,0384 3,5464 6,5304 25,751 12,016 39,486 

Zn 34,9 17,9 49,0 32,8 22,6 42,0 74,3 48,9 133 49,0 34,8 61,0 
CAB 0,2012 0,0830 0,2878 0,2914 0,2584 0,3921 0,4282 0,2271 0,8052 0,4389 0,3753 0,5990 

FB 2,3032 1,8840 2,7225 8,3278 6,0026 10,653 5,5052 4,5753 6,4350 12,571 8,7181 16,423 
Pb 0,33 0,12 0,57 0,54 0,46 0,64 0,53 0,29 0,69 0,36 0,26 0,43 

CAB 0,0243 0,0054 0,0480 0,0242 0,0188 0,0317 0,0402 0,0078 0,0787 0,0161 0,0097 0,0213 
FB 0,2680 0,0441 0,4919 0,3536 0,1699 0,5372 0,5363 0,2285 0,8440 0,2437 0,1276 0,3598 

Cr 0,58 0,46 0,70 0,41 0,29 0,50 0,63 0,50 0,80 0,48 0,32 0,60 
CAB 0,0142 0,0110 0,0199 0,0070 0,0057 0,0084 0,0154 0,0110 0,0230 0,0082 0,0064 0,0100 

FB 0,6912 0,6126 0,7698 0,3257 0,2286 0,4228 0,7538 0,6714 0,8362 0,3811 0,2544 0,5077 
Co 0,39 0,05 1,70 0,46 0,16 0,60 2,83 0,56 11,7 2,42 2,16 3,00 

CAB 0,0240 0,0058 0,0842 0,0605 0,0219 0,0773 0,1809 0,0639 0,3728 0,3191 0,2965 0,3993 
FB 0,3402 0,0383 0,6422 0,8314 0,6415 1,0214 2,0166 1,1892 2,8440 3,4972 3,0791 3,9152 

Ni 4,46 1,16 12,0 3,63 1,13 5,00 4,43 1,10 16,0 4,43 4,09 5,00 
CAB 0,1387 0,0424 0,2993 0,1248 0,0363 0,1759 0,1317 0,0402 0,3392 0,1496 0,1358 0,1599 

FB 3,5563 0,9327 6,1799 3,2112 1,8323 4,5900 4,5625 0,8852 8,2399 3,4656 1,6491 5,2822 
Mo 0,84 0,35 1,58 0,02 0,02 0,04 1,50 0,50 3,00 0,04 0,03 0,05 

CAB 0,7374 0,0873 1,6737 0,0327 0,0275 0,0521 1,3147 0,1222 3,1859 0,0620 0,0515 0,0788 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,87 0,15 1,90 0,16 0,13 0,19 3,38 1,13 8,20 0,16 0,13 0,19 
CAB 0,4890 0,0457 1,5451 0,4902 0,0955 0,8759 1,7687 0,4706 6,6683 0,4574 0,1155 0,7752 

FB 0,7394 0,7280 0,7508 3,3654 0,2035 6,5273 2,4684 2,1839 2,7530 3,0114 0,2460 5,7769 
Bi 0,06 0,02 0,10 0,04 0,03 0,05 0,24 0,06 0,70 0,07 0,05 0,10 

CAB 0,0170 0,0037 0,0275 0,0424 0,0138 0,0664 0,0518 0,0267 0,1366 0,0808 0,0214 0,1304 
FB 0,0850 0,0645 0,1055 0,1135 0,1080 0,1190 0,3431 0,1182 0,5680 0,1987 0,1852 0,2122 

Sn 2,46 0,14 5,00 0,23 0,14 0,32 8,31 3,76 26,0 0,73 0,54 0,88 
CAB 0,0112 0,0016 0,0219 0,0137 0,0026 0,0250 0,0398 0,0219 0,1058 0,0515 0,0067 0,0924 

FB 26,313 6,7298 45,897 101,46 22,730 180,18 290,08 182,38 397,77 388,02 59,281 716,77 
W 37,3 11,3 64,0 1,19 0,53 2,00 122 59,2 230 2,54 1,88 3,00 

CAB 0,0386 0,0112 0,1043 0,0110 0,0022 0,0199 0,1204 0,0530 0,2123 0,0349 0,0033 0,0598 
FB 19,886 8,2959 31,475 4,9412 2,3513 7,5311 103,28 52,541 154,03 15,140 3,5270 26,753 

Ag 0,06 0,02 0,14 0,53 0,23 0,95 0,20 0,01 1,00 8,25 0,79 20,0 
CAB 0,1228 0,0447 0,3234 1,1276 0,5559 1,9029 0,4525 0,0317 2,3275 17,139 1,6418 40,060 

FB – – – – – – – – – – – – 
As 2,61 0,15 15,1 0,65 0,03 1,62 46,7 1,86 280 1,08 0,06 2,67 

CAB 0,0020 0,0007 0,0074 0,0037 0,0005 0,0084 0,0311 0,0091 0,0998 0,0063 0,0012 0,0138 
FB 0,1107 0,0205 0,2010 0,1622 0,0235 0,3010 1,6346 0,5672 2,7020 0,2771 0,0586 0,4957 

U 0,03 0,01 0,06 0,03 0,02 0,04 0,13 0,06 0,35 0,05 0,04 0,07 
CAB 0,0070 0,0010 0,0107 0,0038 0,0026 0,0054 0,0338 0,0129 0,0622 0,0068 0,0052 0,0097 

FB 0,0465 0,0074 0,0857 0,0254 0,0190 0,0319 0,2974 0,0949 0,4999 0,0456 0,0379 0,0532 
 Solos – análise total (n=19) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Perfil 2 (n=14) Perfil 3 (n=5) Perfil 2 (n=2) Perfil 3 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 3,55 2,55 6,25 3,13 2,92 3,40 305 227 384 248 203 292
Mn 2031 1237 2762 756 280 1480 69,8 48,4 91,2 38,8 31,5 46,1 
Cu 50,6 30,8 101 28,9 27,3 31,1 2,82 1,68 3,95 0,54 0,25 0,83 
Zn 186 122 291 115 82,3 163 13,5 12,1 14,9 4,62 2,25 7,00 
Pb 20,0 8,21 65,6 23,2 18,9 26,5 1,60 0,37 2,83 2,03 1,19 2,88 
Cr 42,0 32,6 52,4 57,6 50,9 64,9 0,95 0,75 1,14 1,27 1,18 1,36 
Co 13,4 6,66 39,1 7,60 7,29 7,96 1,22 1,09 1,35 0,68 0,59 0,78 
Ni 29,6 17,4 58,3 29,7 26,7 32,0 1,15 0,97 1,32 1,78 0,82 2,73 
Mo 1,59 0,81 4,33 0,70 0,54 0,88 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
Cd 2,67 1,16 6,46 0,76 0,20 1,62 0,74 0,69 0,80 0,39 0,03 0,76 
Bi 5,76 1,29 21,6 1,41 0,68 2,56 0,64 0,58 0,70 0,37 0,30 0,45 
Sn 206 88,5 310 53,4 7,16 125 0,04 0,02 0,07 0,01 0,001 0,01 
W 1331 336 2672 376 34,8 905 1,47 1,45 1,49 0,46 0,07 0,85 
Ag 0,51 0,31 0,94 0,46 0,41 0,50 – n.d. n.d. – n.d. l,d, 
As 1352 201 7801 109 55,4 194 9,48 7,85 11,1 3,28 1,17 5,39 
U 3,40 n.d. 7,78 7,26 6,87 7,67 0,88 0,70 1,05 1,00 0,94 1,05 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Estes valores bioacumulados estão, de uma maneira geral, relacionados com os 

respectivos teores nos solos, verificando-se as concentrações mais elevadas nas amostras do 

perfil 2 (escombreiras). Apenas relativamente aos teores de Cr, Ag e U se verificam situações 

diferenciadas. 

Os maiores teores bioacumulados de Cr nas amostras do perfil 2, quando as amostras dos 

solos do perfil 3 são mais ricas neste elemento, podem estar relacionados com o antagonismo que 

geralmente se observa entre este elemento e o Mn (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), o que é 

corroborado pelos respectivos coeficientes de correlação (anexo 8.4). 

Quanto à Ag, verifica-se que os teores bioacumulados são muito superiores nas amostras 

do perfil 3, nomeadamente nas folhas, enquanto que é nos solos do perfil 2 que os teores deste 

elemento são maiores. Entre outras possíveis razões, é de admitir a influência da matéria 

orgânica, uma vez que os solos do perfil 3 se caracterizam por níveis medianamente altos a altos, 

enquanto que aos solos do perfil 2 correspondem níveis muito baixos a baixos de matéria 

orgânica (capítulo 6), e a Ag revela grande afinidade para formar ligandos com certos compostos 

orgânicos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Relativamente ao U, verifica-se que os teores bioacumulados são maiores no perfil 2, 

principalmente ao nível das folhas, embora os seus teores nos solos sejam superiores no perfil 3. 

Esta situação pode estar relacionada com interferências com as concentrações de Fe, Mn e 

matéria orgânica, cuja presença nos solos tem o efeito de diminuir a absorção de U pelas plantas 

(VANDENHOVE et al., 2007) e que, nas amostras estudadas, são superiores nas do perfil 3. 

Os ramos apresentam valores de CAB tradutores de absorção fraca a forte para o Mo, o Cd 

e a Ag, fraca ou muito fraca a intermédia para o Mn, o Cu, o Zn, o Ni e o W e muito fraca a fraca 

para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB indicadores de 

absorção fraca a intensa para a Ag, intermédia a forte para o Cd, fraca a forte para o Mo, 

intermédia para o Cu e o Zn, fraca ou muito fraca a intermédia para o Fe, o Mn, o Co, o Ni, o Bi, o 

Sn e o W e absorção muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores evidenciam 

que esta espécie pode ser considerada acumuladora de Ag e Cd, principalmente ao nível das 

folhas e, com menor expressão, de Mo em ambos os órgãos. 

Por sua vez, os valores de FB indicam que esta espécie se encontra adaptada às 

concentrações biodisponíveis da maioria dos elementos vestigiais, podendo ser considerada 

tolerante às concentrações de Cu, Zn, Sn e W e ainda, no caso das folhas, Co e, em menor grau, 

de Fe (folhas), Mn e Co (ramos) e Ni, Cd e As (folhas). 

A análise dos coeficientes de correlação linear permite verificar que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo para Co, Ni, Bi, Sn, W e As, manifestando-se, assim, boa indicadora biogeoquímica 

dos teores totais destes elementos nas condições de solo presentes. Observam-se ainda 

correlações positivas entre as concentrações no material foliar e os teores totais do solo para o 

Cu. 
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Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores de 

Mn nos ramos e os teores totais do solo, uma vez que às concentrações elevadas de Mn nos 

solos mineiros (perfil 2) não correspondem as concentrações mais elevadas de Mn nos ramos da 

planta. Esta relação deve estar condicionada pelos valores de pH registados nestes solos, devido 

à presença de materiais calcossilicatados e carbonatados, que controlam fortemente o 

comportamento geoquímico do Mn (capítulo 6). Estas condições de solo, levam à precipitação do 

Mn sob a forma de óxidos, diminuindo a solubilidade do elemento, pelo que aos elevados 

conteúdos totais de Mn no solo não correspondem conteúdos equivalentes na fracção 

biodisponível. 

Relativamente às correlações lineares entre os elementos dos tecidos biológicos e das 

fracções biodisponíveis dos respectivos solos, verificam-se correlações positivas significativas 

para o Sn, tanto nos ramos como nas folhas, e para o Cu apenas nas folhas. Portanto, 

considerando em simultâneo quer os conteúdos totais quer os biodisponíveis presentes no solo, 

ambos os órgãos revelam-se bons indicadores biogeoquímicos de Sn e as folhas parecem ser 

boas indicadoras de Cu. 

O material lenhoso manifesta ainda uma correlação negativa significativa (p < 0,05) entre os 

seus teores de U e os correspondentes teores na fracção biodisponível do solo. Esta correlação 

também se verifica no material foliar mas, neste caso, significativa apenas para p < 0,10. Esta 

informação vem ao encontro do já referido acima para este elemento nesta espécie. 

 

 

8.3.3.2- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
 

Nas tabelas 8.29 e 8.30 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie (partes aéreas), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies 

anteriores. 

Todas as amostras desta planta apresentam teores bioacumulados de W superiores aos 

níveis considerados normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), podendo atingir 54 

mg/kg. Os teores deste elemento são significativamente superiores nas amostras colhidas no 

perfil 2 (escombreiras). Parte das amostras desta espécie também apresentam teores de Fe, Co, 

Ni, Mo, Cd, e U superiores aos níveis normais. 

Verificam-se ainda valores de Zn, em parte das amostras, reveladores de deficiência e 

valores de Pb, em todas as amostras, situados abaixo dos níveis normais em plantas. As 

amostras que manifestam deficiência em Zn correspondem, essencialmente, ao perfil 3, cujas 

amostras de solos apresentam conteúdos baixos na fracção biodisponível. Também os conteúdos 

baixos de Pb na fracção biodisponível destes solos, assim como a tendência de acumulação 

preferencial de Pb nas raízes, ajudam a explicar os reduzidos teores bioacumulados. 
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Tabela 8.29- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Partes aéreas (n=14)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 397 282 84,9 1200 378 0,95

CAB 0,0126 0,0079 0,0028 0,0397 0,0133 1,0556 
FB 1,3636 – 0,3093 3,8964 – – 

Mn 108 110 54,8 180 43,5 0,40 
CAB 0,0948 0,0734 0,0217 0,3021 0,0910 0,9607 

FB 2,4531 – 1,3160 3,2543 – – 
Cu 7,30 8,00 4,28 10,0 1,91 0,26 

CAB 0,1758 0,2032 0,0868 0,2408 0,0595 0,3384 
FB 10,459 – 2,8447 27,640 – – 

Zn 25,1 28,0 13,2 37,0 8,87 0,35 
CAB 0,1775 0,2052 0,0786 0,2388 0,0639 0,3601 

FB 3,8083 – 2,0009 7,5459 – – 
Pb 0,14 0,16 0,07 0,21 0,04 0,30 

CAB 0,0086 0,0090 0,0025 0,0179 0,0051 0,5955 
FB 0,1671 – 0,0494 0,4808 – – 

Cr 0,33 0,36 0,17 0,45 0,09 0,27 
CAB 0,0073 0,0080 0,0034 0,0102 0,0028 0,3810 

FB 0,2323 – 0,1364 0,3001 – – 
Co 1,35 0,80 0,25 5,90 1,87 1,39 

CAB 0,0820 0,0799 0,0339 0,1507 0,0379 0,4627 
FB 0,6673 – 0,3464 1,1082 – – 

Ni 3,47 2,22 0,71 7,00 2,44 0,70 
CAB 0,1318 0,0780 0,0259 0,3515 0,1198 0,9088 

FB 2,5329 – 0,5702 6,2610 – – 
Mo 0,94 0,91 0,65 1,63 0,31 0,33 

CAB 0,9387 0,9706 0,3774 1,2834 0,3196 0,3405 
FB – – – – – – 

Cd 0,22 0,19 0,15 0,40 0,08 0,37 
CAB 0,2389 0,1322 0,0550 0,7579 0,2299 0,9624 

FB 1,7969 – 0,2299 5,6475 – – 
Bi 0,04 0,03 0,02 0,10 0,03 0,80 

CAB 0,0154 0,0104 0,0028 0,0369 0,0138 0,8925 
FB 0,0653 – 0,0569 0,0865 – – 

Sn 1,70 1,88 0,09 4,00 1,35 0,79 
CAB 0,0135 0,0168 0,0008 0,0221 0,0082 0,6128 

FB 89,147 – 6,7121 208,61 – – 
W 22,2 23,0 0,21 54,0 18,1 0,82 

CAB 0,0406 0,0270 0,0003 0,1131 0,0391 0,9621 
FB 53,884 – 0,2679 182,53 – – 

Ag 0,01 0,01 0,002 0,01 0,003 0,55 
CAB 0,0107 0,0086 0,0050 0,0237 0,0064 0,6022 

FB – – 135,13 – – – 
As 0,77 0,92 0,02 1,56 0,61 0,79 

CAB 0,0034 0,0026 0,0000 0,0074 0,0028 0,8341 
FB 0,0677 – 0,0029 0,1293 – – 

U 0,05 0,04 0,01 0,15 0,04 0,76 
CAB 0,0306 0,0058 0,0014 0,1749 0,0613 2,0045 

FB 0,5187 – 0,0106 1,9816 – – 
 Solos – análise total (n=14) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 3,57 3,11 2,84 6,25 1,09 0,31 297 203 384
Mn 1732 1883 280 2762 783 0,45 54,5 31,5 91,2 
Cu 46,5 41,9 27,3 101 22,8 0,49 1,57 0,25 3,52 
Zn 149 155 82,3 229 40,7 0,27 8,22 2,25 12,1 
Pb 23,4 20,1 9,22 65,6 18,1 0,77 1,78 0,21 2,88 
Cr 47,5 48,6 36,3 64,9 8,77 0,18 1,23 1,14 1,36 
Co 13,0 8,22 7,05 39,1 10,8 0,83 0,88 0,59 1,35 
Ni 30,4 28,4 18,7 58,3 11,8 0,39 1,46 0,82 2,73 
Mo 1,30 0,88 0,54 4,33 1,23 0,95 – n.d. n.d. 
Cd 1,54 1,51 0,20 3,61 0,95 0,61 0,46 0,03 0,76 
Bi 5,00 2,49 0,69 21,6 6,91 1,38 0,41 0,30 0,58 
Sn 153 168 7,16 310 89,2 0,58 0,02 0,001 0,06 
W 868 792 34,8 2672 797 0,92 0,67 0,07 1,45 
Ag 0,52 0,47 0,31 0,94 0,19 0,37 – n.d. l,d, 
As 1283 211 55,4 7801 2667 2,08 5,87 1,17 9,08 
U 5,15 4,35 n.d. 7,78 2,57 0,50 0,78 0,08 1,05 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.30- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn em cada um dos perfis da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Partes aéreas (n=14)
 Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=4) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 520 188 1200 89,9 84,9 95,1

CAB 0,0165 0,0032 0,0397 0,0029 0,0028 0,0029 
FB 2,3386 0,7808 3,8964 0,3886 0,3093 0,4679 

Mn 112 54,8 180 97,0 84,6 110 
CAB 0,0574 0,0217 0,0912 0,1882 0,0743 0,3021 

FB 2,2852 1,3160 3,2543 2,6211 2,3862 2,8559 
Cu 7,93 4,70 10,0 5,71 4,28 7,00 

CAB 0,1672 0,0868 0,2244 0,1971 0,1462 0,2408 
FB 4,0939 2,8447 5,3430 16,824 6,0082 27,640 

Zn 29,1 16,9 37,0 15,0 13,2 17,0 
CAB 0,1924 0,0786 0,2388 0,1401 0,0861 0,1941 

FB 2,8433 2,5575 3,1290 4,7734 2,0009 7,5459 
Pb 0,16 0,09 0,21 0,11 0,07 0,14 

CAB 0,0103 0,0025 0,0179 0,0046 0,0038 0,0055 
FB 0,2771 0,0734 0,4808 0,0571 0,0494 0,0649 

Cr 0,38 0,32 0,45 0,20 0,17 0,23 
CAB 0,0088 0,0065 0,0102 0,0035 0,0034 0,0036 

FB 0,2971 0,2940 0,3001 0,1676 0,1364 0,1987 
Co 1,76 0,56 5,90 0,31 0,25 0,36 

CAB 0,0987 0,0639 0,1507 0,0404 0,0339 0,0470 
FB 0,8514 0,5946 1,1082 0,4832 0,3464 0,6201 

Ni 4,03 0,71 7,00 2,07 1,93 2,22 
CAB 0,1561 0,0259 0,3515 0,0710 0,0640 0,0780 

FB 3,4156 0,5702 6,2610 1,6503 0,8125 2,4881 
Mo 1,03 0,65 1,63 0,70 0,66 0,74 

CAB 0,9004 0,3774 1,2834 1,0345 0,7952 1,2737 
FB – – – – – – 

Cd 0,24 0,15 0,40 0,17 0,15 0,19 
CAB 0,1592 0,0550 0,2463 0,4380 0,1182 0,7579 

FB 0,6441 0,2299 1,0584 2,9497 0,2518 5,6475 
Bi 0,04 0,01 0,10 0,02 0,02 0,03 

CAB 0,0132 0,0028 0,0369 0,0210 0,0070 0,0349 
FB 0,0721 0,0576 0,0865 0,0586 0,0569 0,0604 

Sn 2,33 0,94 4,00 0,13 0,09 0,17 
CAB 0,0143 0,0032 0,0213 0,0114 0,0008 0,0221 

FB 70,635 50,081 91,189 107,66 6,7121 208,61 
W 30,8 15,0 54,0 0,60 0,21 1,00 

CAB 0,0514 0,0086 0,1131 0,0136 0,0003 0,0270 
FB 100,95 19,357 182,53 6,8223 0,2679 13,377 

Ag 0,01 0,002 0,01 0,002 0,002 0,003 
CAB 0,0129 0,0062 0,0237 0,0052 0,0050 0,0054 

FB – – – – – – 
As 1,07 0,36 1,56 0,02 0,01 0,03 

CAB 0,0040 0,0000 0,0074 0,0003 0,0001 0,0004 
FB 0,1231 0,1168 0,1293 0,0122 0,0029 0,0216 

U 0,06 0,01 0,15 0,04 0,04 0,04 
CAB 0,0504 0,0014 0,1749 0,0055 0,0052 0,0058 

FB 0,9961 0,0106 1,9816 – – – 
 Solos – análise total (n=14) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Perfil 2 (n=10) Perfil 3 (n=4) Perfil 2 (n=2) Perfil 3 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 3,73 2,84 6,25 3,16 2,92 3,40 346 308 384 248 203 292
Mn 2080 1237 2762 862 280 1480 70,2 49,2 91,2 38,8 31,5 46,1 
Cu 53,4 34,3 101 29,2 27,3 31,1 2,60 1,68 3,52 0,54 0,25 0,83 
Zn 161 122 229 121 82,3 163 11,8 11,5 12,1 4,62 2,25 7,00 
Pb 23,8 9,22 65,6 22,4 18,9 26,0 1,52 0,21 2,83 2,03 1,19 2,88 
Cr 43,4 36,3 52,4 57,8 50,9 64,9 1,19 1,14 1,24 1,27 1,18 1,36 
Co 15,1 7,05 39,1 7,62 7,29 7,96 1,08 0,81 1,35 0,68 0,59 0,78 
Ni 30,9 18,7 58,3 29,3 26,7 32,0 1,14 0,96 1,32 1,78 0,82 2,73 
Mo 1,54 0,79 4,33 0,71 0,54 0,88 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
Cd 1,80 1,16 3,61 0,89 0,20 1,62 0,53 0,38 0,69 0,39 0,03 0,76 
Bi 6,36 1,29 21,6 1,60 0,69 2,56 0,45 0,32 0,58 0,37 0,30 0,45 
Sn 189 88,5 310 64,4 7,16 125 0,04 0,02 0,06 0,01 0,001 0,01 
W 1033 336 2672 457 34,8 905 0,87 0,30 1,45 0,46 0,07 0,85 
Ag 0,54 0,31 0,94 0,45 0,41 0,50 – n.d. n.d. – n.d. l,d, 
As 1748 183 7801 122 55,4 194 8,47 7,85 9,08 3,28 1,17 5,39 
U 3,28 n.d. 7,78 7,26 6,87 7,67 0,56 0,08 1,05 1,00 0,94 1,05 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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As amostras desta espécie caracterizam-se por valores de CAB genericamente baixos, 

indicadores de absorção intermédia a forte para o Mo, muito fraca ou fraca a intermédia para o 

Mn, o Cu, o Zn, o Co, o Ni, o Cd, o W e o U e muito fraca a fraca para os restantes elementos. 

Estes valores não permitem considerar esta espécie acumuladora apenas de Mo, segundo a 

classificação sugerida por BAKER (1981). 

Os valores de FB indicam que esta planta, nestes solos, é tolerante aos conteúdos da 

fracção biodisponível de Mn, Cu, Zn e Sn e, em menor extensão, de Fe, Co, Ni, Cd, W e U. 

A análise dos coeficientes de correlação linear (anexo 8.4) permite deduzir que esta espécie 

é boa indicadora biogeoquímica dos teores totais de Co, Mo e Bi, nas condições de solo 

presentes. Esta espécie parece também ser boa indicadora do teor de Bi na fracção biodisponível 

do solo. 

Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores 

totais de Cr e U na planta e no solo, que podem estar relacionadas com as já referidas relações 

de sinergismo entre os teores de Fe e de Cr e de antagonismo entre os teores de Fe, Mn e 

matéria orgânica e de U, respectivamente. Esta correlação negativa para o U também se verifica 

entre os teores na planta e na fracção biodisponível dos solos. Curiosamente, também se verifica 

uma correlação positiva muito significativa entre os teores de U e Cd na planta, que pode ser 

indicadora indirecta do antagonismo entre o P e o U. Está documentado que à adição de P no solo 

corresponde uma diminuição da concentração de Cd e de U nas plantas (RUFYIKIRI et al., 2006). 

 

 

8.3.3.3- Pinus pinaster Aiton 
 

Nas tabelas 8.31 e 8.32 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. No perfil 3 foi possível obter apenas uma amostra desta espécie. Devido ao 

pequeno número de amostras de solos das quais se conhece a fracção biodisponível não foram 

calculadas as matrizes de correlação respectivas. 

Os resultados mostram que as folhas se caracterizam pelos conteúdos mais elevados na 

generalidade dos elementos (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Mo, Cd, Sn, W, Ag, As e U), enquanto que os 

ramos apresentam teores superiores apenas em Cr e Ni, com os restantes elementos (Co e Bi) a 

manifestarem distribuições idênticas. 

Todas as amostras de ramos e de folhas apresentam concentrações de W e de Cr 

superiores às consideradas normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). A maioria 

das amostras de ramos apresenta também teores bioacumulados de Cd superiores aos níveis 

normais. Relativamente às folhas, a maior parte das amostras apresenta conteúdos de Cd e As 

superiores aos referidos níveis normais. 
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Tabela 8.31- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pinus pinaster Aiton da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=11) Folhas (n=11) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 119 112 73,4 174 28,6 0,24 181 158 76,2 281 59,6 0,33

CAB 0,0039 0,0038 0,0024 0,0049 0,0007 0,1779 0,0061 0,0051 0,0025 0,0103 0,0025 0,4060 
FB 0,3734 – 0,2515 0,4575 – – 0,7470 – 0,2608 1,2392 – – 

Mn 41,5 38,1 19,5 103 22,2 0,53 168 154 113 309 54,2 0,32 
CAB 0,0444 0,0189 0,0111 0,3127 0,0891 2,0070 0,1551 0,0686 0,0643 0,9369 0,2596 1,6732 

FB 1,5479 – 0,4283 3,2778 – – 5,4867 – 2,4862 9,8205 – – 
Cu 3,90 3,71 2,45 5,98 1,18 0,30 7,06 3,28 2,94 24,7 8,35 1,18 

CAB 0,0957 0,0797 0,0581 0,2149 0,0441 0,4609 0,1512 0,0854 0,0619 0,4543 0,1506 0,9959 
FB 8,4712 – 0,6614 23,628 – – 4,6117 – 0,8316 12,051 – – 

Zn 15,1 14,2 9,66 20,1 3,91 0,26 32,5 30,8 22,6 52,9 9,94 0,31 
CAB 0,0885 0,0681 0,0604 0,2194 0,0456 0,5155 0,1857 0,1762 0,0944 0,2776 0,0630 0,3391 

FB 3,6228 – 0,6917 8,9419 – – 4,8807 – 1,7622 10,030 – – 
Pb 0,29 0,18 0,12 0,54 0,18 0,60 0,71 0,58 0,27 1,62 0,45 0,63 

CAB 0,0239 0,0170 0,0108 0,0452 0,0133 0,5591 0,0632 0,0521 0,0103 0,1254 0,0373 0,5904 
FB 0,4626 – 0,1740 0,8735 – – 1,2604 – 0,0945 1,9929 – – 

Cr 5,38 6,60 0,63 8,05 2,30 0,43 0,85 0,91 0,60 1,09 0,17 0,20 
CAB 0,1334 0,1537 0,0111 0,1822 0,0537 0,4021 0,0211 0,0216 0,0116 0,0278 0,0051 0,2436 

FB 3,9418 – 0,5341 5,7488 – – 0,8468 – 0,5629 1,0995 – – 
Co 0,19 0,18 0,12 0,38 0,07 0,40 0,24 0,24 0,18 0,34 0,05 0,20 

CAB 0,0225 0,0195 0,0129 0,0504 0,0103 0,4569 0,0295 0,0282 0,0186 0,0458 0,0088 0,2973 
FB 0,2745 – 0,1156 0,4862 – – 0,3445 – 0,2202 0,4413 – – 

Ni 4,30 4,69 3,04 5,41 0,92 0,21 1,52 1,32 1,05 3,29 0,63 0,41 
CAB 0,1778 0,1799 0,0971 0,2364 0,0395 0,2220 0,0614 0,0592 0,0435 0,1050 0,0178 0,2904 

FB 4,2757 – 3,6225 5,5181 – – 2,1740 – 1,1526 3,9889 – – 
Mo 0,28 0,18 n.d. 0,36 0,08 0,28 0,62 0,56 n.d. 0,95 0,26 0,41 

CAB 0,2866 0,3848 0,0880 0,4204 0,1581 0,5518 0,6437 0,6116 0,2948 1,2227 0,3937 0,6116 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 1,48 1,72 0,17 2,29 0,65 0,44 1,33 1,59 0,08 1,96 0,62 0,46 
CAB 0,8173 1,1419 0,1397 1,2260 0,4397 0,5380 0,7232 0,8163 0,0920 1,2288 0,4142 0,5727 

FB 4,2910 – 1,5942 6,0106 – – 3,1382 – 2,0447 4,4875 – – 
Bi 0,01 – n.d. 0,02 0,004 0,29 0,01 0,004 n.d. 0,02 0,01 0,68 

CAB 0,0036 0,0036 0,0036 0,0037 0,0001 0,0143 0,0045 0,0040 0,0025 0,0077 0,0022 0,4893 
FB – – – – – – 0,0094 – 0,0000 0,0156 – – 

Sn 0,29 0,29 0,09 0,40 0,09 0,32 0,56 0,58 0,05 0,91 0,26 0,47 
CAB 0,0022 0,0015 0,0011 0,0089 0,0022 0,9935 0,0035 0,0035 0,0013 0,0051 0,0014 0,3951 

FB 38,406 – 3,5188 105,41 – – 29,025 – 12,392 59,524 – – 
W 7,40 8,51 0,89 10,3 2,70 0,37 12,6 13,5 0,36 21,8 6,32 0,50 

CAB 0,0114 0,0115 0,0040 0,0196 0,0062 0,5439 0,0193 0,0177 0,0028 0,0456 0,0147 0,7603 
FB 15,812 – 3,8406 31,636 – – 29,902 – 4,8022 73,527 – – 

Ag 0,03 0,02 n.d. 0,06 0,02 0,62 0,07 0,10 n.d. 0,12 0,05 0,66 
CAB 0,0648 0,0459 0,0184 0,1327 0,0452 0,6978 0,1688 0,2490 0,0196 0,3140 0,1331 0,7888 

FB – – – – – – – – – – – – 
As 0,70 0,60 0,10 1,56 0,43 0,62 3,45 3,51 0,06 6,36 1,93 0,56 

CAB 0,0028 0,0024 0,0019 0,0037 0,0007 0,2695 0,0139 0,0152 0,0011 0,0246 0,0073 0,5230 
FB 0,0707 – 0,0460 0,0878 – – 0,3052 – 0,0537 0,5260 – – 

U 0,03 0,01 n.d. 0,06 0,02 0,80 0,05 0,05 0,02 0,08 0,02 0,45 
CAB 0,0065 0,0049 0,0034 0,0125 0,0037 0,5642 0,0306 0,0330 0,0032 0,0653 0,0249 0,8130 

FB 0,0490 – 0,0100 0,1057 – – 0,2862 – 0,0218 0,7398 – – 
 Solos – análise total (n=11) Solos – fracção biodisponível (n=3) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 3,03 3,02 2,55 3,53 0,27 0,09 276 227 308
Mn 1849 2019 330 2311 550 0,30 43,0 31,5 49,2 
Cu 43,0 44,6 27,8 54,3 8,80 0,20 2,57 0,25 3,95 
Zn 186 177 91,8 291 54,8 0,29 9,54 2,25 14,9 
Pb 12,3 11,3 8,21 26,5 4,91 0,40 1,15 0,21 2,88 
Cr 41,4 41,3 32,6 56,9 6,54 0,16 1,06 0,75 1,24 
Co 8,57 8,34 6,66 10,5 1,28 0,15 0,89 0,78 1,09 
Ni 24,7 24,6 17,4 31,3 4,63 0,19 0,92 0,82 0,97 
Mo 1,08 0,91 0,68 2,15 0,50 0,47 – n.d. n.d. 
Cd 2,53 1,85 0,26 6,46 1,94 0,77 0,40 0,03 0,80 
Bi 2,66 2,58 0,68 4,96 1,26 0,47 0,49 0,32 0,70 
Sn 180 178 9,53 275 67,2 0,37 0,04 0,001 0,07 
W 975 613 50,2 2568 812 0,83 0,62 0,07 1,49 
Ag 0,42 0,41 0,35 0,51 0,05 0,12 – n.d. l,d, 
As 237 214 55,6 419 100 0,42 7,12 1,17 11,1 
U 4,04 2,06 n.d. 7,25 2,64 0,65 0,61 0,08 1,05 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.32- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pinus 
pinaster Aiton em cada um dos perfis da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=11) Folhas (n=11) 
 Perfil 2 (n=10) Perfil 2 (n=10) 
 Méd Min Max Perfil 3 (n=1) Méd Min Max Perfil 3 (n=1) 

Fe 123 97,5 174 73,4 192 148 281 76,2
CAB 0,0040 0,0035 0,0049 0,0024 0,0065 0,0045 0,0103 0,0025 

FB 0,4343 0,4111 0,4575 0,2515 0,9901 0,7410 1,2392 0,2608 
Mn 35,3 19,5 46,1 103 153 113 204 309 

CAB 0,0175 0,0111 0,0201 0,3127 0,0770 0,0643 0,0951 0,9369 
FB 0,6829 0,4283 0,9375 3,2778 3,3198 2,4862 4,1533 9,8205 

Cu 3,69 2,45 5,53 5,98 7,46 2,94 24,7 3,05 
CAB 0,0837 0,0581 0,1173 0,2149 0,1554 0,0619 0,4543 0,1096 

FB 0,8927 0,6614 1,1239 23,628 0,8920 0,8316 0,9524 12,051 
Zn 14,6 9,66 19,8 20,1 33,5 24,6 52,9 22,6 

CAB 0,0755 0,0604 0,0984 0,2194 0,1797 0,0944 0,2776 0,2461 
FB 0,9632 0,6917 1,2347 8,9419 2,3061 1,7622 2,8500 10,030 

Pb 0,27 0,12 0,54 0,50 0,76 0,33 1,62 0,27 
CAB 0,0243 0,0108 0,0452 0,0189 0,0685 0,0329 0,1254 0,0103 

FB 0,6069 0,3403 0,8735 0,1740 1,8434 1,6939 1,9929 0,0945 
Cr 5,85 3,56 8,05 0,63 0,87 0,60 1,09 0,66 

CAB 0,1457 0,0917 0,1822 0,0111 0,0220 0,0153 0,0278 0,0116 
FB 5,6457 5,5425 5,7488 0,5341 0,9887 0,8779 1,0995 0,5629 

Co 0,17 0,12 0,24 0,38 0,23 0,18 0,30 0,34 
CAB 0,0197 0,0129 0,0267 0,0504 0,0278 0,0186 0,0367 0,0458 

FB 0,1686 0,1156 0,2216 0,4862 0,2960 0,2202 0,3719 0,4413 
Ni 4,43 3,31 5,41 3,04 1,35 1,05 1,81 3,29 

CAB 0,1859 0,1469 0,2364 0,0971 0,0571 0,0435 0,0737 0,1050 
FB 4,5703 3,6225 5,5181 3,6866 1,2666 1,1526 1,3806 3,9889 

Mo 0,17 n.d. 0,36 n.d. 0,50 n.d. 0,95 n.d. 
CAB 0,2977 0,0880 0,4204 – 0,6190 0,2948 1,2227 – 

FB – – – – – – – – 
Cd 1,61 0,85 2,29 0,17 1,45 0,56 1,96 0,08 

CAB 0,8342 0,1397 1,2260 0,6483 0,7645 0,0920 1,2288 0,3109 
FB 3,4311 1,5942 5,2681 6,0106 3,2661 2,0447 4,4875 2,8823 

Bi 0,01 n.d. 0,02 n.d. 0,01 n.d. 0,02 n.d. 
CAB 0,0036 0,0036 0,0037 – 0,0047 0,0025 0,0077 – 

FB – – – – 0,0141 0,0126 0,0156 – 
Sn 0,31 0,22 0,40 0,09 0,61 0,33 0,91 0,05 

CAB 0,0016 0,0011 0,0021 0,0089 0,0033 0,0013 0,0051 0,0050 
FB 4,9061 3,5188 6,2935 105,41 13,775 12,392 15,158 59,524 

W 8,05 5,39 10,3 0,89 13,8 6,85 21,8 0,36 
CAB 0,0108 0,0040 0,0196 0,0178 0,0205 0,0028 0,0456 0,0072 

FB 17,738 3,8406 31,636 11,959 42,452 11,377 73,527 4,8022 
Ag 0,03 0,01 0,06 n.d. 0,07 0,01 0,12 n.d. 

CAB 0,0695 0,0184 0,1327 – 0,1856 0,0196 0,3140 – 
FB – – – – – – – – 

As 0,75 0,45 1,56 0,10 3,78 1,47 6,36 0,06 
CAB 0,0029 0,0022 0,0037 0,0019 0,0151 0,0071 0,0246 0,0011 

FB 0,0621 0,0460 0,0782 0,0878 0,4310 0,3359 0,5260 0,0537 
U 0,02 n.d. 0,06 0,03 0,05 0,02 0,08 0,02 

CAB 0,0075 0,0034 0,0125 0,0046 0,0294 0,0070 0,0653 0,0032 
FB 0,0578 0,0100 0,1057 0,0313 0,4184 0,0971 0,7398 0,0218 

 Solos – análise total (n=11) Solos – fracção biodisponível (n=3) 
 Perfil 2 (n=10) Perfil 2 (n=2)
 Méd Min Max Perfil 3 (n=1) Méd Min Max Perfil 3 (n=1) 

Fe 3,03 2,55 3,53 3,01 267 227 308 292
Mn 2001 1640 2311 330 48,8 48,4 49,2 31,5 
Cu 44,5 30,8 54,3 27,8 3,73 3,52 3,95 0,25 
Zn 195 157 291 91,8 13,2 11,5 14,9 2,25 
Pb 10,9 8,21 12,9 26,5 0,29 0,21 0,37 2,88 
Cr 39,9 32,6 45,7 56,9 1,00 0,75 1,24 1,18 
Co 8,68 6,66 10,5 7,51 0,95 0,81 1,09 0,78 
Ni 24,0 17,4 30,1 31,3 0,96 0,96 0,97 0,82 
Mo 1,12 0,73 2,15 0,68 – n.d. n.d. n.d. 
Cd 2,76 1,50 6,46 0,26 0,59 0,38 0,80 0,03 
Bi 2,86 1,52 4,96 0,68 0,51 0,32 0,70 0,45 
Sn 197 164 275 9,53 0,06 0,06 0,07 0,001 
W 1067 449 2568 50,2 0,89 0,30 1,49 0,07 
Ag 0,41 0,35 0,51 0,48 – n.d. n.d. l,d, 
As 255 183 419 55,6 10,1 9,08 11,1 1,17 
U 2,91 n.d. 6,95 7,25 0,39 0,08 0,70 1,05 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os restantes elementos ocorrem em níveis considerados normais, ou mesmo reveladores 

de deficiência, como se verifica com o Cu na maior parte das amostras de folhas e, 

principalmente, de ramos e com o Zn nas amostras de ramos. Também o Pb ocorre em teores 

relativamente baixos. Estas observações devem estar relacionadas com as situações já expostas 

anteriormente para estes casos. Para a deficiência em Cu pode também concorrer o sinergismo 

que frequentemente se observa entre o Cu e o Mn (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001), atendendo 

ao coeficiente de correlação obtido entre as concentrações destes elementos na planta. 

Nos ramos, os valores de CAB são indicadores de absorção intermédia a forte para o Cd, 

fraca ou muito fraca a intermédia para o Mn, o Cu, o Zn, o Cr, o Ni, o Mo e a Ag e muito fraca a 

fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB reveladores de 

absorção intermédia a forte para o Mo, fraca a forte para o Cd, fraca ou muito fraca a intermédia 

para o Mn, o Cu, o Zn, o Pb, o Ni e a Ag e absorção muito fraca a fraca para os restantes 

elementos. Segundo estes valores, esta espécie pode ser considerada acumuladora de Cd (ramos 

e folhas) e, com menor expressão, de Mo (folhas). 

Os valores de FB indicam que esta espécie, nestas condições de solos, pode ser 

considerada tolerante às concentrações de Mn, Zn, Ni, Cd, Sn e W e, em menor grau, de Fe 

(folhas), Cu, Pb (folhas) e Cr. 

Atendendo aos coeficientes de correlação linear (anexo 8.4), verifica-se que esta espécie 

apresenta correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os 

teores totais do solo subjacente apenas para o As. Apresentando ainda correlações positivas, 

entre as concentrações no material lenhoso e nos solos, relativas a Fe, Bi, Sn e U. 

Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores de 

Mn de ambos os órgãos e os teores totais do solo e entre os teores de Fe e de Ag das folhas e 

dos solos. Relativamente ao Mn, estas observações vêm reforçar as explicações adiantadas na 

discussão dos resultados da espécie Halimium umbellatum (L.) Spach. 

No que diz respeito ao Fe e à Ag, as relações verificadas devem estar relacionadas com os 

aspectos fisiológicos, de bioutilização dos elementos, intrínsecos da espécie, que têm o efeito de 

perturbar as correlações directas entre os teores no solo e nos materiais biológicos. Vários 

trabalhos têm demonstrado que os diferentes órgãos desta espécie não apresentam uma 

distribuição similar em relação à sua idade, ou seja, os teores dos elementos contidos no material 

vegetal dependem, directamente, tanto do órgão da planta como da sua idade (PRATAS, 1996; 

PRATAS, 2001; FAVAS et al., 2002; PRATAS et al., 2004; PRATAS et al., 2005; FAVAS & PRATAS, 

2007a). 

Assim, para a Ag está documentado que os teores mais elevados contidos nos tecidos 

vegetais se encontram ligados ao material lenhoso jovem e ao material foliar adulto, pelo que a 

bioacumulação deste elemento aumenta com a idade das folhas e diminui com a dos ramos 
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(PRATAS, 1996). No caso do Fe, além dos aspectos já apontados, a existência de contaminação 

no solo também parece exercer influência, verificando-se, em relação às concentrações no 

material lenhoso, quando em solos não contaminados, um aumento até ao segundo ano de 

maturação e, a partir deste, uma diminuição drástica, enquanto que sobre solos contaminados, o 

teor de Fe diminui continuamente com a idade. Já no material foliar observa-se um aumento do 

teor de Fe com a idade do órgão, tanto nos solos não contaminados como nos solos 

contaminados. 

 

 

8.3.3.4- Quercus faginea Lam. 
 

Na tabela 8.33 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies 

anteriores. Todas as amostras foram obtidas no perfil 2 (escombreiras). Devido ao pequeno 

número de amostras de solos das quais se conhece a fracção biodisponível não foram calculadas 

as matrizes de correlação respectivas. 

As folhas desta espécie destacam-se, relativamente aos ramos, por apresentarem as 

concentrações mais elevadas da generalidade dos elementos, com excepção do Cr, que é mais 

acumulado nos ramos, e do Ni, e da Ag, que apresentam distribuições similares em ambos os 

órgãos. 

Todas as amostras, tanto de ramos como de folhas, apresentam concentrações de Cr e W 

superiores aos níveis considerados normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). As 

folhas apresentam ainda concentrações de Cd e As superiores àqueles níveis em todas as 

amostras e os ramos também manifestam concentrações excessivas de Cd na maior parte das 

amostras. Ainda no material foliar, o Zn, o Mo e o U ocorrem em concentrações superiores aos 

referidos níveis normais, na maioria das amostras, e uma parte destas amostras também supera 

os valores padrão em Mn e Co. Por outro lado, parte das amostras de ramos apresenta teores de 

Cu reveladoras de deficiência e, como tem sido habitual nas espécies desta mina, o Pb surge em 

concentrações também inferiores às tidas como normais. 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção fraca a forte para o Cd, 

intermédia para o Ni e o Mo, muito fraca ou fraca a forte para o Mn, o Cu, o Zn e a Ag e muito 

fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB 

reveladores de absorção forte para o Mo em todas as amostras, absorção intermédia a forte para 

o Zn e o Cd, fraca a forte para o Mn, intermédia para o Cu, fraca a intermédia para o Co, o Ni e a 

Ag e muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores permitem considerar esta 

espécie acumuladora de Mo e de Zn (ao nível das folhas), de Cd (ramos e folhas) e, em menor 

grau, de Mn (folhas). 
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Tabela 8.33- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Quercus faginea Lam. da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=8) Folhas (n=8) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 55,0 50,0 43,4 77,5 12,9 0,23 437 400 282 700 156 0,36

CAB 0,0017 0,0017 0,0012 0,0022 0,0004 0,2273 0,0130 0,0124 0,0097 0,0185 0,0036 0,2745 
FB 0,1691 – 0,1385 0,2069 – – 1,2461 – 0,7808 1,6587 – – 

Mn 87,3 37,6 18,8 280 114 1,31 698 235 113 2310 954 1,37 
CAB 0,0518 0,0304 0,0072 0,1605 0,0678 1,3107 0,4117 0,1899 0,0434 1,3240 0,5660 1,3748 

FB 3,8586 – 0,4387 5,6950 – – 31,541 – 2,7417 46,984 – – 
Cu 4,94 5,64 2,83 7,00 1,59 0,32 8,00 8,46 6,58 10,0 1,37 0,17 

CAB 0,1046 0,1290 0,0610 0,1355 0,0320 0,3063 0,1694 0,1843 0,1418 0,2032 0,0271 0,1597 
FB 2,4067 – 1,6668 3,5620 – – 3,5230 – 2,3811 5,3430 – – 

Zn 61,8 68,6 30,1 83,0 20,0 0,32 248 274 101 390 107 0,43 
CAB 0,3480 0,3829 0,1398 0,6392 0,2024 0,5816 1,2828 1,5315 0,4674 1,7945 0,5323 0,4149 

FB 5,9365 – 4,6170 6,8475 – – 21,023 – 18,468 25,380 – – 
Pb 0,41 0,54 0,16 0,74 0,25 0,63 0,65 0,52 0,41 1,22 0,33 0,51 

CAB 0,0287 0,0248 0,0130 0,0623 0,0213 0,7406 0,0485 0,0415 0,0189 0,0943 0,0298 0,6149 
FB 0,5388 – 0,2025 0,9239 – – 3,0483 – 0,1544 5,8750 – – 

Cr 0,99 0,98 0,92 1,13 0,08 0,08 0,87 0,88 0,80 0,98 0,06 0,07 
CAB 0,0224 0,0236 0,0187 0,0253 0,0026 0,1165 0,0197 0,0217 0,0167 0,0219 0,0023 0,1183 

FB 0,9704 – 0,8046 1,2484 – – 0,8378 – 0,6838 1,0610 – – 
Co 0,29 0,07 0,04 1,00 0,42 1,47 1,96 0,94 0,75 5,50 2,08 1,06 

CAB 0,0285 0,0088 0,0029 0,0952 0,0412 1,4450 0,1959 0,1128 0,0568 0,5238 0,2035 1,0390 
FB 0,7138 – 0,0478 1,2313 – – 4,0862 – 0,7432 6,7723 – – 

Ni 3,52 3,32 2,92 4,71 0,67 0,19 3,14 3,25 2,01 5,00 1,18 0,38 
CAB 0,1309 0,1385 0,1064 0,1664 0,0254 0,1943 0,1168 0,1405 0,0722 0,1716 0,0438 0,3747 

FB 3,9375 – 2,3408 4,9132 – – 2,8316 – 2,2716 3,7748 – – 
Mo 0,39 0,56 n.d. 0,65 0,27 0,69 1,43 1,57 1,00 1,87 0,33 0,23 

CAB 0,6031 0,6989 0,4004 0,7636 0,1700 0,2819 1,7069 2,1445 1,1370 2,1855 0,4972 0,2913 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 2,06 1,88 0,17 5,70 2,26 1,10 4,63 4,32 1,50 10,0 3,32 0,72 
CAB 1,3032 1,5042 0,0496 3,5664 1,5306 1,1744 2,3983 2,1810 0,4436 6,2568 2,4843 1,0359 

FB 8,2328 – 2,9118 15,082 – – 14,148 – 4,2221 26,459 – – 
Bi 0,02 0,02 n.d. 0,03 0,01 0,67 0,04 0,04 0,03 0,07 0,02 0,34 

CAB 0,0094 0,0057 0,0056 0,0156 0,0052 0,5499 0,0172 0,0230 0,0059 0,0331 0,0122 0,7054 
FB 0,0378 – 0,0229 0,0539 – – 0,1288 – 0,0775 0,2168 – – 

Sn 0,50 0,49 0,37 0,69 0,12 0,23 2,43 2,82 0,94 5,00 1,72 0,71 
CAB 0,0030 0,0030 0,0013 0,0050 0,0014 0,4838 0,0108 0,0109 0,0057 0,0161 0,0039 0,3634 

FB 12,493 – 7,4699 21,338 – – 25,556 – 14,381 45,595 – – 
W 3,88 3,76 1,88 7,00 1,95 0,50 29,3 28,2 8,46 70,0 25,2 0,86 

CAB 0,0039 0,0031 0,0016 0,0084 0,0028 0,7189 0,0204 0,0251 0,0117 0,0262 0,0062 0,3048 
FB 3,3645 – 1,2590 6,7605 – – 18,113 – 6,2219 40,563 – – 

Ag 0,17 0,20 0,04 0,31 0,10 0,62 0,12 0,19 0,02 0,21 0,09 0,76 
CAB 0,4683 0,5811 0,0901 0,9537 0,3545 0,7571 0,3267 0,5429 0,0374 0,6211 0,2757 0,8438 

FB – – – – – – – – – – – – 
As 0,78 0,60 0,46 1,58 0,47 0,60 15,9 15,6 6,50 28,2 7,99 0,50 

CAB 0,0023 0,0024 0,0009 0,0038 0,0011 0,4876 0,0439 0,0505 0,0281 0,0673 0,0173 0,3931 
FB 0,0623 – 0,0542 0,0705 – – 1,1829 – 0,8812 1,5080 – – 

U 0,01 0,01 n.d. 0,03 0,01 1,04 0,07 0,09 0,05 0,09 0,02 0,24 
CAB 0,0030 0,0022 0,0008 0,0056 0,0023 0,7694 0,0140 0,0136 0,0064 0,0230 0,0063 0,4516 

FB 0,0745 – 0,0000 0,2028 – – 0,4524 – 0,0474 1,1889 – – 
 Solos – análise total (n=8) Solos – fracção biodisponível (n=3) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 3,31 3,32 2,92 3,78 0,30 0,09 306 227 384
Mn 1955 2104 1237 2762 565 0,29 62,9 48,4 91,2 
Cu 47,3 47,1 41,6 54,3 4,09 0,09 3,05 1,68 3,95 
Zn 204 215 122 291 61,3 0,30 12,8 11,5 14,9 
Pb 14,8 12,9 11,2 23,1 4,73 0,32 1,13 0,21 2,83 
Cr 44,7 44,9 38,9 52,4 4,39 0,10 1,04 0,75 1,24 
Co 10,3 9,87 8,34 14,1 2,23 0,22 1,08 0,81 1,35 
Ni 27,0 27,8 23,1 29,5 2,23 0,08 1,08 0,96 1,32 
Mo 0,85 0,88 0,73 0,94 0,07 0,09 – n.d. n.d. 
Cd 3,15 3,39 1,25 6,46 2,13 0,68 0,62 0,38 0,80 
Bi 3,62 4,66 1,29 5,60 1,73 0,48 0,54 0,32 0,70 
Sn 207 258 88,5 310 88,2 0,43 0,05 0,02 0,07 
W 1514 2414 336 2672 1105 0,73 1,08 0,30 1,49 
Ag 0,41 0,46 0,31 0,51 0,08 0,20 – n.d. n.d. 
As 362 394 232 557 130 0,36 9,35 7,85 11,1 
U 5,77 6,53 3,68 7,78 1,58 0,27 0,61 0,08 1,05 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Os valores de FB indicam que esta espécie é tolerante aos conteúdos biodisponíveis de 

Mn, Cu, Zn, Co, Ni, Cd, Sn e W e, em menor grau, de Fe, Pb, Cr, As e U. 

As correlações lineares (anexo 8.4) mostram que esta espécie apresenta correlações 

positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores totais de W e 

ainda entre as concentrações no material foliar e os teores totais do solo de Fe e Sn. Assim, 

ambos os órgãos desta planta revelam-se como bons indicadores biogeoquímicos das 

concentrações totais de W presentes no solo e as folhas destacam-se ainda como boas 

indicadoras biogeoquímicas das concentrações totais de Fe e de Sn. 

Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores de 

Ag, tanto das folhas como dos ramos, e os teores totais do solo, o que se pode dever à presença 

de interacções com outros elementos, quer sinérgicas quer antagónicas. Estas interacções podem 

provir dos elementos analisados, mas também dos elementos maiores, ou outros elementos 

vestigiais, que aqui não foram tratados. 

 

 

8.3.3.5- Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 
 
Na tabela 8.34 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e flores), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies 

anteriores. Esta espécie foi amostrada apenas no perfil 2 (escombreiras) onde ocorre unicamente 

em dois locais de amostragem. Os cálculos dos valores de FB são relativos à amostra de solo da 

estação 7. 

Da análise da tabela constata-se que os elementos apresentam concentrações que variam 

em função do tipo de material biológico analisado. Assim, os ramos caracterizam-se pelos 

conteúdos mais elevados em Cr, Ni, Mo, Cd, Bi, As e U, enquanto que as flores apresentam 

teores superiores em Fe, Mn, Zn, Pb, Co, Sn, W e Ag. O Cu apresenta distribuições similares por 

ambos os órgãos. 

Com excepção para o W que ocorre em todas as amostras, quer de ramos quer de flores, 

em teores muito superiores aos níveis admitidos como normais em plantas (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001), todos os outros elementos manifestam-se, em todas as amostras, em teores 

considerados normais para as plantas ou reveladores de deficiência, como são os casos do Cu e 

do Zn. 

Tanto os ramos como as flores apresentam valores de CAB indicadores de absorção 

intermédia de Cu e de Zn, o que quer dizer que a deficiência revelada pela planta nestes 

elementos se deve aos seus baixos teores no solo, principalmente na fracção biodisponível. Os 

ramos apresentam ainda valores de CAB reveladores de absorção intermédia de Cd e as flores de 

W. Os valores de CAB são na generalidade baixos e, em todos os casos, reveladores da presença 

de barreiras fisiológicas baixas. 

Os valores de FB indicam tolerância aos conteúdos bidisponíveis de Cu, Zn, Sn e W. 
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Tabela 8.34- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=2) Flores (n=2) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 85,1 82,5 87,8 291 282 300

CAB 0,0033 0,0028 0,0037 0,0097 0,0088 0,0105 
FB – 0,2284 – – 0,7808 – 

Mn 48,5 47,0 50,0 67,9 65,8 70,0 
CAB 0,0393 0,0380 0,0407 0,0530 0,0497 0,0562 

FB – 0,5483 – – 0,7677 – 
Cu 4,60 4,46 4,74 4,31 4,18 4,44 

CAB 0,1093 0,1071 0,1116 0,1003 0,1002 0,1004 
FB – 2,8154 – – 2,6381 – 

Zn 13,6 13,2 14,0 15,5 15,0 16,0 
CAB 0,1078 0,1072 0,1084 0,1225 0,1200 0,1250 

FB – 1,1550 – – 1,3200 – 
Pb 0,57 0,56 0,59 0,67 0,65 0,69 

CAB 0,0256 0,0250 0,0261 0,0302 0,0301 0,0304 
FB – 0,2093 – – 0,2455 – 

Cr 0,46 0,45 0,47 0,39 0,37 0,40 
CAB 0,0090 0,0085 0,0095 0,0078 0,0076 0,0080 

FB – 0,4160 – – 0,3484 – 
Co 0,14 0,14 0,15 0,49 0,47 0,50 

CAB 0,0168 0,0159 0,0176 0,0573 0,0564 0,0582 
FB – 0,1107 – – 0,3716 – 

Ni 0,61 0,59 0,63 0,42 0,40 0,43 
CAB 0,0216 0,0210 0,0222 0,0150 0,0147 0,0152 

FB – 0,4745 – – 0,3236 – 
Mo 0,04 0,04 0,05 0,027 0,026 0,028 

CAB 0,0532 0,0430 0,0634 0,0330 0,0325 0,0336 
FB – – – – – – 

Cd 0,18 0,17 0,19 0,125 0,121 0,129 
CAB 0,1399 0,1352 0,1446 0,0968 0,0953 0,0982 

FB – 0,2710 – – 0,1874 – 
Bi 0,07 0,06 0,07 0,031 0,030 0,032 

CAB 0,0491 0,0480 0,0502 0,0238 0,0233 0,0242 
FB – 0,1156 – – 0,0556 – 

Sn 0,13 0,13 0,14 0,97 0,94 1,00 
CAB 0,0015 0,0014 0,0017 0,0106 0,0105 0,0107 

FB – 6,2234 – – 45,5945 – 
W 15,5 15,0 16,0 38,8 37,6 40,0 

CAB 0,0443 0,0433 0,0452 0,1118 0,1114 0,1121 
FB – 11,0612 – – 27,6530 – 

Ag 0,01 0,01 0,01 0,026 0,025 0,027 
CAB 0,0397 0,0384 0,0410 0,0812 0,0801 0,0823 

FB – – – – – – 
As 5,14 4,98 5,30 1,39 1,35 1,44 

CAB 0,0213 0,0198 0,0227 0,0058 0,0057 0,0059 
FB – 0,6746 – – 0,1831 – 

U 0,039 0,038 0,040 0,029 0,028 0,030 
CAB 0,0055 0,0045 0,0064 0,0039 0,0038 0,0039 

FB – 0,0380 – – 0,0285 – 
 Solos – análise total (n=2)
 Méd Min Max Solos – fracção biodisponível (n=1) 

Fe  3,01 2,92 3,11 384 
Mn 1277 1237 1316 91,2 
Cu 43,0 41,6 44,3 1,68 
Zn 126 122 130 12,1 
Pb 22,4 21,7 23,1 2,83 
Cr 50,8 49,2 52,4 1,14 
Co 8,60 8,34 8,87 1,35 
Ni 28,3 27,4 29,1 1,32 
Mo 0,83 0,81 0,86 n.d. 
Cd 1,29 1,25 1,33 0,69 
Bi 1,33 1,29 1,37 0,58 
Sn 91,3 88,5 94,1 0,02 
W 347 336 358 1,45 
Ag 0,32 0,31 0,33 n.d. 
As 239 232 247 7,85 
U 7,54 7,31 7,78 1,05 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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8.3.3.6- Erica arborea L. 
 

Na tabela 8.35 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies 

anteriores. Esta espécie foi amostrada apenas no perfil 2 (escombreiras) onde ocorre unicamente 

em dois locais de amostragem. Nas amostras de solos que coincidem com as desta espécie não 

foram efectuadas extracções químicas selectivas, pelo que não se conhece informação relativa à 

fracção biodisponível. 

 
Tabela 8.35- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Erica arborea L. da área de Tarouca (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=2) Folhas (n=2) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 97,0 94,0 100 388 376 400

CAB 0,0029 0,0027 0,0031 0,0123 0,0122 0,0124 
Mn 213 207 220 427 414 440 

CAB 0,1282 0,1261 0,1304 0,2576 0,2522 0,2630 
Cu 4,85 4,70 5,00 4,38 4,24 4,51 

CAB 0,0938 0,0922 0,0954 0,0806 0,0780 0,0832 
Zn 9,70 9,40 10,0 20,4 19,7 21,0 

CAB 0,0536 0,0524 0,0547 0,1276 0,1101 0,1450 
Pb 0,189 0,183 0,195 1,61 1,56 1,66 

CAB 0,0155 0,0151 0,0159 0,1317 0,1284 0,1350 
Cr 19,5 19,0 20,0 8,73 8,46 9,00 

CAB 0,4403 0,4379 0,4426 0,1980 0,1971 0,1990 
Co 0,093 0,091 0,096 0,48 0,46 0,49 

CAB 0,0088 0,0085 0,0092 0,0496 0,0471 0,0522 
Ni 8,69 8,37 9,00 2,03 1,97 2,10 

CAB 0,3164 0,3147 0,3180 0,0738 0,0735 0,0741 
Mo 1,59 1,55 1,63 1,94 1,88 2,00 

CAB 2,1033 2,0922 2,1144 2,6017 2,5714 2,6320 
Cd 0,29 0,28 0,30 0,175 0,169 0,180 

CAB 0,1882 0,1877 0,1886 0,1113 0,1098 0,1127 
Bi 0,0163 0,0159 0,0167 0,065 0,063 0,067 

CAB 0,0050 0,0045 0,0056 0,0228 0,0224 0,0232 
Sn 0,49 0,48 0,51 1,96 1,92 2,00 

CAB 0,0033 0,0029 0,0038 0,0116 0,0114 0,0117 
W 10,7 10,5 11,0 52,4 50,8 54,0 

CAB 0,0171 0,0170 0,0172 0,0795 0,0756 0,0834 
Ag 0,085 0,083 0,088 0,128 0,124 0,132 

CAB 0,2379 0,2366 0,2391 0,3397 0,3220 0,3573 
As 0,37 0,36 0,38 5,62 5,44 5,79 

CAB 0,0013 0,0012 0,0014 0,0200 0,0186 0,0213 
U 0,0145 0,0141 0,0150 0,049 0,047 0,050 

CAB 0,0023 0,0022 0,0025 0,0075 0,0072 0,0078 
 Solos – análise total (n=2)
 Méd Min Max 
Fe 3,12 3,02 3,21 
Mn 1692 1640 1745 
Cu 52,6 51,0 54,3 
Zn 185 179 191 
Pb 12,52 12,1 12,91 
Cr 44,3 42,9 45,7 
Co 10,2 9,87 10,5 
Ni 27,4 26,6 28,3 
Mo 0,75 0,73 0,78 
Cd 1,55 1,50 1,60 
Bi 2,91 2,82 3,00 
Sn 170 164 175 
W 628 608 647 
Ag 0,36 0,35 0,37 
As 263 255 271 
U 6,74 6,53 6,95 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os resultados mostram que as folhas desta espécie se destacam, relativamente aos ramos, 

por apresentarem concentrações mais elevadas na maior parte dos elementos (Fe, Mn, Zn, Pb, 

Co, Mo, Bi, Sn, W, Ag, As e U). Os ramos caracterizam-se pelos conteúdos mais elevados apenas 

em Cr, Ni, Cd e, ligeiramente, Cu. 

Todas as amostras de ramos e folhas apresentam teores bioacumulados de Cr, Mo e W 

superiores aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). A 

totalidade das amostras de material lenhoso também supera os níveis normais em Ni e Cd, assim 

como a totalidade das amostras de material foliar supera os níveis normais em Mn e As. 

Nos ramos, o Zn caracteriza-se por teores reveladores de deficiência, o que deve estar 

relacionado com a tendência deste elemento em acumula-se, preferencialmente, nas folhas mais. 

O Cu também ocorre em níveis de deficiência, tanto nos ramos como nas folhas. 

Ambos os órgãos apresentam valores de CAB indicadores de absorção forte de Mo e 

intermédia de Mn, Cr, Cd e Ag, em todas as amostras. Os ramos manifestam ainda valores de 

CAB indicadores de absorção intermédia de Ni, enquanto que as folhas revelam valores típicos de 

absorção intermédia de Zn e Pb. Assim, estes valores evidenciam que esta espécie pode, com 

algumas reservas, ser considerada acumuladora de Mo (ramos e folhas), nas condições de solo 

presentes. 

 

 

8.3.4- MINA DE REGOUFE 
 

8.3.4.1- Erica arborea L. 
 

Nas tabelas 8.36 e 8.37 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento que tem vindo a 

ser utilizada. 

A observação dos resultados permite verificar que as concentrações dos diversos 

elementos variam em função do tipo de material biológico analisado. Assim, as folhas destacam-

se, relativamente aos ramos, por apresentarem concentrações mais elevadas de Mn, Zn, Mo, Sn, 

W, Ag e As. Os ramos caracterizam-se pelos conteúdos mais elevados de Fe, Cu, Pb, Cr, Cd, Bi e 

U. Os restantes elementos apresentam distribuições similares em ambos os materiais analisados. 

A maioria das amostras de ramos apresenta teores bioacumulados de Cr, Cd e U 

superiores aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). 

Parte das amostras de material lenhoso também supera os níveis normais em Mn e W. 

Relativamente às folhas, a maior parte das amostras apresenta conteúdos de Cd, W e As 

superiores aos referidos níveis normais, e uma parte das amostras também supera estes níveis 

em Mn, Cr e U. Os restantes elementos ocorrem em concentrações que se situam nos intervalos 

dos referidos níveis normais ou, em alguns casos, inferiores. 
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Tabela 8.36- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Erica arborea L. da área de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=27) Folhas (n=27) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 110 113 75,1 142 16,9 0,15 41,0 40,1 20,0 59,4 9,82 0,24

CAB 0,0118 0,0126 0,0067 0,0174 0,0040 0,3388 0,0044 0,0048 0,0015 0,0071 0,0016 0,3637 
FB 0,7954 – 0,1702 2,0980 – – 0,2695 – 0,0446 0,6344 – – 

Mn 280 117 54,4 1504 423 1,51 553 195 107 3111 883 1,60 
CAB 0,3847 0,1987 0,1052 1,7887 0,5144 1,3372 0,7548 0,3343 0,1865 3,7002 1,0775 1,4276 

FB 20,575 – 1,8192 57,329 – – 40,966 – 2,8679 118,59 – – 
Cu 8,01 4,58 2,83 26,2 7,02 0,88 7,01 3,12 2,05 20,9 6,48 0,93 

CAB 0,5178 0,5781 0,0815 0,8650 0,2342 0,4524 0,4058 0,4117 0,1095 0,7773 0,2063 0,5085 
FB 45,166 – 1,4871 240,93 – – 38,112 – 1,4477 194,84 – – 

Zn 4,10 3,63 1,72 7,99 1,89 0,46 63,3 62,8 24,5 114 26,2 0,41 
CAB 0,0378 0,0232 0,0112 0,1001 0,0281 0,7442 0,5774 0,5182 0,1601 1,3577 0,3871 0,6705 

FB 0,5438 – 0,0542 2,7818 – – 6,2682 – 1,1447 27,505 – – 
Pb 0,02 0,01 n.d. 0,06 0,02 0,91 0,008 0,005 n.d. 0,01 0,00 0,40 

CAB 0,0004 0,0003 0,0000 0,0016 0,0005 1,1467 0,0002 0,0001 0,0000 0,0004 0,0001 0,7626 
FB 0,0027 – 0,0004 0,0060 – – 0,0015 – 0,0003 0,0034 – – 

Cr 0,83 0,63 0,14 2,90 0,77 0,93 0,22 0,08 0,03 1,16 0,33 1,52 
CAB 0,1022 0,0943 0,0161 0,3097 0,0882 0,8628 0,0247 0,0128 0,0029 0,1235 0,0366 1,4818 

FB 4,0806 – 0,1574 18,306 – – 1,3770 – 0,0285 7,3001 – – 
Co 0,13 0,12 0,01 0,28 0,09 0,67 0,15 0,15 0,01 0,33 0,09 0,61 

CAB 0,1328 0,1072 0,0023 0,4133 0,1130 0,8515 0,1602 0,1425 0,0030 0,4943 0,1337 0,8348 
FB 0,8314 – 0,1335 2,1153 – – 1,1001 – 0,1745 2,5297 – – 

Ni 0,82 0,55 0,34 2,80 0,69 0,85 0,82 0,60 0,23 2,20 0,56 0,68 
CAB 0,1547 0,1590 0,0726 0,3026 0,0643 0,4155 0,1668 0,1508 0,0574 0,2959 0,0860 0,5157 

FB 4,1614 – 0,9834 12,793 – – 4,3326 – 0,6618 10,057 – – 
Mo 0,02 0,01 n.d. 0,11 0,03 1,65 0,02 – n.d. 0,05 0,02 0,90 

CAB 0,0211 0,0059 0,0000 0,1212 0,0378 1,7941 0,0077 0,0000 0,0000 0,0279 0,0113 1,4735 
FB 0,9394 – 0,0175 1,8613 – – – – – – – – 

Cd 1,07 0,62 0,09 2,91 0,99 0,93 0,63 0,46 0,06 1,71 0,55 0,86 
CAB 9,6677 0,1385 0,0420 75,806 24,043 2,4870 4,8720 0,1000 0,0321 39,443 12,507 2,5671 

FB 31,143 – 0,1959 216,04 – – 16,283 – 0,1122 112,41 – – 
Bi 0,05 0,02 n.d. 0,33 0,10 1,81 0,03 0,01 n.d. 0,12 0,04 1,22 

CAB 0,0057 0,0011 0,0000 0,0281 0,0097 1,6989 0,0047 0,0006 0,0001 0,0235 0,0074 1,5626 
FB 0,0381 – 0,0011 0,1489 – – 0,0139 – 0,0004 0,0470 – – 

Sn 0,07 0,08 0,01 0,18 0,05 0,68 0,12 0,10 0,01 0,24 0,07 0,58 
CAB 0,0022 0,0017 0,0002 0,0054 0,0016 0,7401 0,0034 0,0029 0,0003 0,0074 0,0020 0,5872 

FB 7,7093 – 0,8078 23,175 – – 13,709 – 1,1404 39,822 – – 
W 0,14 0,07 0,01 0,39 0,13 0,92 0,42 0,31 0,03 0,97 0,31 0,75 

CAB 0,0067 0,0032 0,0009 0,0355 0,0105 1,5748 0,0159 0,0082 0,0045 0,0701 0,0199 1,2519 
FB 7,0094 – 1,5147 21,525 – – 21,680 – 4,4338 43,623 – – 

Ag 0,004 0,003 n.d. 0,01 0,00 1,11 0,03 0,03 n.d. 0,08 0,02 0,62 
CAB 0,0086 0,0035 0,0019 0,0284 0,0084 0,9763 0,0472 0,0306 0,0137 0,1010 0,0314 0,6665 

FB 0,6375 – 0,5557 0,7193 – – 5,7661 – 4,5604 6,9717 – – 
As 0,44 0,38 0,01 1,34 0,43 0,99 4,75 3,68 0,17 13,15 4,53 0,95 

CAB 0,0036 0,0003 0,0000 0,0223 0,0071 1,9863 0,0226 0,0037 0,0003 0,1317 0,0405 1,7908 
FB 0,0252 – 0,0003 0,1453 – – 0,1465 – 0,0028 0,4629 – – 

U 0,21 0,07 0,03 0,82 0,28 1,30 0,17 0,05 0,01 0,79 0,27 1,56 
CAB 0,0041 0,0035 0,0002 0,0111 0,0036 0,8818 0,0027 0,0014 0,0000 0,0097 0,0032 1,1843 

FB 0,0150 – 0,0021 0,0330 – – 0,0080 – 0,0005 0,0287 – – 
 Solos – análise total (n=27) Solos – fracção biodisponível (n=7) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe  1,01 0,96 0,71 1,50 0,24 0,24 299 60,1 602
Mn 670 660 321 1365 279 0,42 31,8 2,99 117 
Cu 23,7 11,7 4,87 106 29,6 1,25 2,23 n.d. 5,63 
Zn 139 133 66,3 235 59,3 0,43 22,2 2,73 60,6 
Pb 54,4 43,2 28,8 137 30,7 0,56 5,43 0,99 7,40 
Cr 8,61 8,88 4,29 12,1 2,14 0,25 0,77 0,15 1,28 
Co 1,49 1,01 0,59 5,23 1,29 0,86 0,25 0,03 0,93 
Ni 4,95 4,25 2,62 9,25 1,94 0,39 0,26 0,12 0,40 
Mo 1,43 1,37 0,18 4,24 1,22 0,85 0,01 n.d. 0,10 
Cd 3,47 2,62 0,03 8,97 2,95 0,85 1,73 0,01 3,71 
Bi 15,8 17,6 1,05 44,9 14,6 0,92 2,80 0,29 5,69 
Sn 36,9 37,9 17,2 57,1 12,7 0,34 0,04 0,002 0,11 
W 41,1 42,7 4,02 87,7 30,6 0,74 0,04 0,01 0,13 
Ag 0,88 0,85 0,22 1,66 0,57 0,65 0,002 n.d. 0,01 
As 1156 1222 43,3 3521 1155 1,00 169 3,63 335 
U 48,7 23,9 n.d. 238 68,4 1,40 11,0 n.d. 22,8 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.37- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Erica 
arborea L. em cada um dos perfis da área de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=27) Folhas (n=27) 
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=9) Perfil 3 (n=9) Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=9) Perfil 3 (n=9)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 126 113 142 112 96,3 127 92,3 75,0 104 39,2 35,9 42,3 49,1 35,6 59,4 34,8 20,0 45,6 
CAB 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

FB 2,05 2,00 2,10 0,24 0,17 0,31 0,33 0,21 0,49 0,62 0,62 0,63 0,10 0,06 0,15 0,14 0,04 0,26 
Mn 80,7 54,4 123 615 77,7 1504 144 66,6 223 136 107 158 1281 183 3111 241 118 351 
CAB 0,19 0,13 0,24 0,79 0,17 1,79 0,17 0,11 0,30 0,32 0,31 0,33 1,65 0,41 3,70 0,29 0,19 0,48 

FB 20,6 19,4 21,8 33,0 8,66 57,3 12,3 1,82 32,8 42,7 36,8 48,6 68,3 17,9 119 21,6 2,87 58,0 
Cu 3,71 2,83 4,87 4,37 3,88 5,12 15,9 7,77 26,2 2,73 2,14 3,27 2,80 2,05 3,35 15,5 10,4 20,9 
CAB 0,70 0,54 0,86 0,40 0,26 0,60 0,45 0,08 0,71 0,51 0,41 0,58 0,26 0,14 0,37 0,44 0,11 0,78 

FB – 241 – 2,37 1,88 2,86 8,44 1,49 19,4 – 195 – 1,48 1,45 1,51 10,3 2,00 26,1 
Zn 4,51 2,20 7,99 4,23 1,72 6,99 3,55 2,42 5,07 78,6 49,2 114 56,2 24,5 99,7 55,1 31,5 72,8 
CAB 0,06 0,02 0,10 0,04 0,01 0,06 0,02 0,01 0,02 0,96 0,52 1,36 0,52 0,16 0,71 0,26 0,18 0,31 

FB 1,50 0,23 2,78 0,19 0,11 0,27 0,14 0,05 0,23 16,3 5,08 27,5 2,75 1,63 3,86 1,94 1,14 2,98 
Pb 0,03 0,02 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,002 0,02 0,01 0,01 0,01 0,004 0,002 0,01 0,01 0,003 0,01 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FB 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cr 1,47 0,29 2,90 0,71 0,57 0,82 0,33 0,14 0,63 0,51 0,07 1,16 0,09 0,07 0,14 0,05 0,03 0,09 
CAB 0,15 0,03 0,31 0,10 0,06 0,16 0,05 0,02 0,10 0,05 0,01 0,12 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 

FB 13,0 7,63 18,3 0,89 0,81 0,97 0,28 0,16 0,47 4,67 2,04 7,30 0,08 0,08 0,09 0,04 0,03 0,06 
Co 0,12 0,09 0,15 0,16 0,09 0,27 0,10 0,01 0,28 0,15 0,13 0,17 0,20 0,11 0,33 0,11 0,01 0,29 
CAB 0,12 0,10 0,15 0,22 0,11 0,41 0,06 0,00 0,16 0,15 0,14 0,16 0,27 0,13 0,49 0,07 0,00 0,16 

FB 1,24 1,05 1,43 1,27 0,43 2,12 0,26 0,13 0,36 1,85 1,36 2,34 1,52 0,52 2,53 0,32 0,17 0,48 
Ni 1,40 0,45 2,80 0,52 0,39 0,71 0,53 0,34 0,71 1,16 0,36 2,20 0,49 0,41 0,63 0,83 0,23 1,31 
CAB 0,18 0,07 0,30 0,15 0,09 0,17 0,14 0,10 0,16 0,15 0,06 0,24 0,13 0,10 0,16 0,22 0,07 0,30 

FB 8,09 3,38 12,8 2,90 1,69 4,11 2,38 0,98 3,22 6,60 3,15 10,1 2,58 1,51 3,66 3,98 0,66 5,90 
Mo 0,05 n.d. 0,11 0,005 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,005 0,05 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
CAB 0,05 0,00 0,12 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FB – – – – 0,02 – – 1,86 – – – – – – – – – – 
Cd 1,97 0,59 2,91 0,17 0,09 0,32 1,07 0,49 1,90 0,94 0,46 1,51 0,13 0,06 0,24 0,84 0,39 1,71 
CAB 28,7 0,10 75,8 0,14 0,04 0,26 0,15 0,11 0,21 14,4 0,08 39,4 0,10 0,03 0,19 0,12 0,07 0,19 

FB 108 0,28 216 0,21 0,20 0,23 0,42 0,23 0,74 56,3 0,22 112 0,16 0,15 0,17 0,34 0,11 0,66 
Bi 0,02 n.d. 0,05 0,01 n.d. 0,02 0,13 0,04 0,33 0,01 0,002 0,03 0,004 0,001 0,01 0,05 0,01 0,12 
CAB 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

FB 0,08 0,01 0,15 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,06 0,03 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 
Sn 0,07 0,03 0,12 0,08 0,04 0,12 0,07 0,01 0,18 0,13 0,09 0,20 0,13 0,09 0,16 0,09 0,01 0,24 
CAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

FB 11,2 9,56 12,9 0,90 0,81 0,99 9,92 0,92 23,2 25,7 11,5 39,8 1,27 1,14 1,40 14,0 1,43 31,9 
W 0,07 0,01 0,16 0,20 0,03 0,37 0,16 0,04 0,39 0,16 0,03 0,31 0,52 0,08 0,97 0,57 0,29 0,92 
CAB 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,07 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

FB 11,8 2,17 21,5 6,72 1,71 11,7 3,98 1,51 5,33 24,4 6,22 42,5 17,5 4,43 30,5 22,7 12,1 43,6 
Ag 0,004 0,001 0,01 0,003 0,003 0,004 0,01 0,004 0,01 0,02 0,004 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,08 
CAB 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,06 0,01 0,10 0,03 0,02 0,07 0,05 0,03 0,09 

FB – – – – 0,56 – – 0,72 – – – – – 4,56 – – 6,97 – 
As 0,56 0,08 1,08 0,16 0,01 0,41 0,60 0,12 1,34 3,15 1,48 6,37 1,53 0,17 4,01 9,57 3,68 13,2 
CAB 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

FB 0,08 0,02 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,43 0,46 0,01 0,00 0,02 0,03 0,03 0,04 
U 0,05 0,03 0,07 0,31 0,04 0,82 0,28 0,05 0,68 0,04 0,02 0,06 0,28 0,03 0,79 0,20 0,01 0,59 
CAB 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

FB – 0,01 – 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,03 – 0,01 – 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 
 Solos – análise total (n=27) Solos – fracção biodisponível (n=7)
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=9) Perfil 3 (n=9) Perfil 1 (n=2) Perfil 2 (n=2) Perfil 3 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 0,79 0,72 0,89 0,99 0,71 1,32 1,24 1,05 1,50 62,3 60,1 64,5 495 389 602 326 164 478 
Mn 423 321 517 698 445 869 889 633 1365 3,05 2,99 3,11 32,0 25,0 38,9 50,8 4,59 117 
Cu 5,34 4,87 5,81 11,9 7,70 16,7 53,9 24,1 106 0,007 n.d. 0,01 1,83 1,44 2,21 3,98 0,76 5,63 
Zn 85,5 71,4 106 122 66,3 171 209 171 235 6,52 2,73 10,3 20,3 16,0 24,6 33,9 20,0 60,6 
Pb 35,3 28,8 45,0 43,4 39,0 48,3 84,6 40,7 137 5,87 4,49 7,26 5,34 4,10 6,57 5,20 0,99 7,40 
Cr 10,3 8,38 12,1 7,70 4,29 10,8 7,82 5,93 9,92 0,16 0,15 0,18 0,86 0,76 0,97 1,11 0,97 1,28 
Co 1,02 0,89 1,18 0,80 0,59 0,93 2,65 1,18 5,23 0,09 0,07 0,11 0,17 0,12 0,22 0,40 0,03 0,93 
Ni 7,42 6,26 9,25 3,75 2,62 4,74 3,70 3,19 4,49 0,26 0,21 0,32 0,26 0,12 0,40 0,25 0,19 0,37 
Mo 1,04 0,21 2,79 1,95 0,18 4,24 1,31 0,91 1,68 – n.d. n.d. 0,05 n.d. 0,10 0,002 n.d. 0,005 
Cd 2,10 0,03 6,35 1,80 0,33 2,75 6,50 4,45 8,97 1,11 0,01 2,21 0,94 0,52 1,35 2,67 1,84 3,71 
Bi 1,37 1,05 1,76 17,3 1,47 26,9 28,7 16,5 44,9 0,30 0,29 0,32 4,07 2,70 5,43 3,62 1,29 5,69 
Sn 29,3 17,2 43,8 48,7 35,7 57,1 32,8 20,8 47,9 0,005 0,002 0,008 0,11 0,11 0,11 0,007 0,005 0,009 
W 7,04 4,02 10,9 56,4 17,3 87,7 60,0 40,2 77,8 0,006 0,006 0,007 0,08 0,03 0,13 0,04 0,01 0,07 
Ag 0,28 0,22 0,33 1,13 0,30 1,66 1,22 0,80 1,55 – n.d. n.d. 0,003 n.d. 0,01 0,004 n.d. 0,01 
As 60,4 43,3 82,4 1122 81,2 2089 2285 1153 3521 3,80 3,63 3,97 184 157 211 269 144 335 
U 8,98 n.d. 15,5 34,5 n.d. 77,3 103 22,5 238 1,15 n.d. 2,30 16,9 11,0 22,8 13,7 5,44 19,6 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os teores mais elevados encontram-se, de uma maneira geral, associados às amostras dos 

perfis 2 e 3 (escombreiras e solos contaminados), com excepção para alguns elementos, como o 

Cr, o Ni e o Cd, que ocorrem em teores superiores no perfil 1, mas, em qualquer caso, em 

correspondência com os teores totais verificados nos respectivos solos. 

Também nestas amostras se verifica que o Zn ocorre nas folhas em teores considerados 

normais para as plantas, enquanto que nos ramos se situa em níveis reveladores de deficiência, o 

que deve estar relacionado, tal como já foi referido, com a tendência deste elemento em acumula-

se, preferencialmente, nas folhas. 

Ambos os tecidos apresentam valores de CAB indicadores de absorção fraca a intensa de 

Cd, intermédia a forte de Mn e fraca a intermédia de Ni. Os ramos apresentam ainda valores de 

CAB tradutores de absorção fraca ou muito fraca a intermédia de Cu, Zn, Cr, Co e Mo e muito 

fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se também por valores de CAB 

reveladores de absorção intermédia a forte de Zn, fraca ou muito fraca a intermédia de Ni e Mo, 

fraca ou muito fraca a intermédia de Cu, Cr, Co, Ag e As e muito fraca a fraca para os restantes 

elementos. Estes valores evidenciam que esta espécie pode, com algumas reservas, ser 

considerada acumuladora de Mn (ramos e folhas), Zn (folhas) e Cd (ramos e folhas). 

Os valores de FB indicam que esta espécie pode ser considerada tolerante às 

concentrações biodisponíveis de Mn, Cu, Zn, Sn e W e, em menor grau, de Fe (ramos), Zn, Cr, 

Co, Ni, Mo, Cd e Ag. 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.5) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo subjacente para o Ni e o W e entre as concentrações no material foliar e os teores 

totais do solo para o Cu, a Ag e o As. 

Além destas, verificam-se ainda correlações negativas significativas entre as concentrações 

em ambos os tecidos e as concentrações totais dos solos para o Fe e o Co. Relativamente ao Fe, 

tal como o admitido anteriormente, a explicação pode estar relacionada com a absorção 

intermédia a forte de Mn, manifestada por esta planta, que pode induzir deficiências em Fe devido 

a efeitos competitivos na absorção e translocação. No entanto, a fracção biodisponível também 

parece ser determinante, uma vez que existem diferenças significativas entre as amostras dos 

perfis amostrados, sem correspondência proporcional com as respectivas concentrações totais. 

Quanto ao Co, a relação observada está relacionada com o facto de os teores mais elevados 

deste elemento ocorrerem nas plantas do perfil 2, cujos solos apresentam os teores totais de Co 

mais baixos. Portanto, nesta relação, a fracção biodisponível deve jogar um papel importante, uma 

vez que esta é superior nos solos do perfil 2 comparativamente aos do perfil 1. 

Quanto às correlações entre os elementos nos órgãos da planta e nas fracções 

biodisponíveis dos respectivos substratos, verifica-se uma correlação positiva significativa nas 

folhas para o As. Assim, as folhas desta planta revelam-se como boas indicadoras 

biogeoquímicas do As, quer total quer biodisponível, destes solos. Por outro lado, verificam-se 
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também correlações negativas significativas para o Cr, atendendo quer aos ramos quer às folhas. 

Esta situação pode ser atribuída à relação inversa que se verifica entre os teores nas plantas e na 

fracção biodisponível dos solos. Os resultados mostram que é no perfil 1 que os teores de Cr na 

fracção biodisponível são menores, enquanto que nas plantas respectivas são maiores, 

verificando-se o inverso nas amostras do perfil 3. Estas relações inversas podem estar 

relacionadas com os já referidos mecanismos de sinergismo entre os teores de Fe e de Cr, 

corroborados pela correlação positiva significativa que se verifica entre estes elementos nos 

ramos. 

 

 

8.3.4.2- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

 

Nas tabelas 8.38 e 8.39 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie (partes aéreas), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nos casos 

anteriores. 

Todas as amostras desta planta apresentam teores bioacumulados de W e As superiores 

aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). Também a 

maioria das amostras supera aqueles valores de referência relativamente ao Cd e ao U e uma 

parte das amostras apresenta teores excessivos de Zn, Ni e Mo. Os restantes elementos ocorrem 

em concentrações dentro dos níveis normais (Fe, Mn, Cr, Co, Sn, Ag), ou inferiores (Cu, Pb). Em 

geral, os teores bioacumulados são superiores nas amostras dos perfis 2 e 3 (escombreiras e 

solos contaminados). 

Atendendo aos valores de CAB, as partes aéreas desta espécie revelam absorção 

intermédia a forte de Zn, fraca ou muito fraca a forte de Ni, Mo, Cd e Ag, intermédia de Mn e Cu, 

muito fraca ou fraca a intermédia de Co, W e As e muito fraca a fraca para os restantes 

elementos. Estes valores permitem, com algumas reservas, considerar esta espécie acumuladora 

de Zn, Ni, Mo e Cd e indicadora de Ag. 

Os valores de FB determinados são indicativos de que esta espécie é tolerante às 

concentrações biodisponíveis de Cu, Zn, Ni, Sn e W e, em menor grau, Fe, Mn, Cr, Co, Cd e As. 

Os coeficientes de correlação, apresentados no anexo 8.5, mostram que existe uma forte 

correlação entre os teores totais observados nos solos e na planta para Mn, Cu, Zn, Sn e W, pelo 

que esta planta se revela, nas condições de solos presentes, boa indicadora biogeoquímica da 

presença destes elementos no solo. 

O cálculo das correlações lineares entre os elementos dos tecidos biológicos e das fracções 

biodisponíveis dos respectivos solos não forneceu qualquer coeficiente de correlação significativo 

para o mesmo elemento na fracção biodisponível e na planta, para o grau de confiança adoptado. 
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Tabela 8.38- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn da área de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Partes aéreas (n=24)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 57,2 54,0 24,9 104 23,4 0,41

CAB 0,0055 0,0048 0,0024 0,0128 0,0031 0,5657 
FB 0,5316 – 0,0528 1,6393 – – 

Mn 138 105 56,4 284 83,2 0,60 
CAB 0,2185 0,2033 0,1045 0,3755 0,0897 0,4103 

FB 11,992 – 0,9433 23,407 – – 
Cu 4,45 4,37 2,28 7,00 1,40 0,31 

CAB 0,3721 0,3769 0,1234 0,7045 0,2072 0,5568 
FB 55,737 – 1,2435 250,49 – – 

Zn 105 125 27,3 201 62,3 0,60 
CAB 0,6613 0,6681 0,2970 1,1648 0,2985 0,4514 

FB 6,6611 – 2,5753 10,603 – – 
Pb 1,50 1,65 0,06 4,22 1,30 0,87 

CAB 0,0251 0,0203 0,0009 0,0873 0,0256 1,0184 
FB 0,2263 – 0,0132 0,6113 – – 

Cr 0,29 0,27 0,16 0,48 0,09 0,32 
CAB 0,0369 0,0402 0,0172 0,0590 0,0151 0,4085 

FB 0,7067 – 0,1977 1,3928 – – 
Co 0,16 0,10 0,01 0,63 0,19 1,17 

CAB 0,1556 0,1159 0,0053 0,6304 0,1947 1,2514 
FB 0,7389 – 0,0531 1,9248 – – 

Ni 1,74 0,99 0,19 7,35 2,13 1,22 
CAB 0,3578 0,2528 0,0302 1,4180 0,4316 1,2061 

FB 16,938 – 1,1584 76,966 – – 
Mo 0,75 0,74 n.d. 1,73 0,60 0,80 

CAB 0,7980 0,7116 0,0000 1,7862 0,5360 0,6717 
FB – – – – – – 

Cd 0,50 0,28 0,0002 1,37 0,47 0,94 
CAB 0,7847 0,2321 0,0000 3,7096 1,2483 1,5909 

FB 2,1235 – 0,0001 10,572 – – 
Bi 0,06 0,06 n.d. 0,18 0,05 0,81 

CAB 0,0241 0,0024 0,0000 0,0994 0,0369 1,5345 
FB 0,1294 – 0,0000 0,5273 – – 

Sn 1,09 1,00 0,38 2,10 0,57 0,52 
CAB 0,0323 0,0300 0,0125 0,0609 0,0146 0,4510 

FB 139,03 – 9,0084 347,47 – – 
W 1,45 1,76 0,57 2,50 0,59 0,41 

CAB 0,0746 0,0436 0,0223 0,2341 0,0726 0,9727 
FB 102,26 – 27,515 175,56 – – 

Ag 0,28 0,27 n.d. 0,68 0,21 0,77 
CAB 0,5441 0,4171 0,0000 1,0144 0,3573 0,6567 

FB – – – – – – 
As 10,1 7,34 3,11 23,0 6,66 0,66 

CAB 0,0448 0,0110 0,0012 0,1583 0,0598 1,3335 
FB 0,5103 – 0,0115 2,0196 – – 

U 0,09 0,07 0,02 0,25 0,07 0,75 
CAB 0,0042 0,0029 0,0007 0,0106 0,0034 0,8160 

FB 0,0121 – 0,0020 0,0216 – – 
 Solos – análise total (n=24) Solos – fracção biodisponível (n=6) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 1,10 1,19 0,72 1,50 0,26 0,24 317 60,1 602
Mn 603 670 321 841 155 0,26 33,5 2,99 117 
Cu 17,3 16,7 4,87 37,1 11,2 0,65 1,36 n.d. 5,63 
Zn 147 171 71,4 234 54,9 0,37 22,2 2,73 60,6 
Pb 66,7 74,6 28,8 137 33,5 0,50 6,35 4,49 7,40 
Cr 8,47 8,38 5,49 12,1 1,88 0,22 0,70 0,15 1,28 
Co 1,13 1,06 0,59 1,82 0,32 0,29 0,25 0,06 0,93 
Ni 5,13 4,64 2,89 9,25 2,00 0,39 0,26 0,09 0,40 
Mo 1,48 1,29 0,21 4,24 1,23 0,83 – n.d. n.d. 
Cd 3,43 4,41 0,03 6,60 2,31 0,67 1,65 0,01 3,71 
Bi 19,1 24,0 1,05 44,9 16,6 0,87 2,53 0,29 5,43 
Sn 34,8 32,6 17,2 57,0 12,4 0,36 0,03 0,002 0,11 
W 39,9 44,9 4,02 87,7 28,7 0,72 0,03 0,01 0,07 
Ag 1,05 1,26 0,22 2,08 0,65 0,62 0,04 n.d. 0,25 
As 1543 1870 43,3 3521 1307 0,85 160 3,63 335 
U 30,7 23,8 n.d. 61,3 17,2 0,56 8,25 n.d. 19,6 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
 

 

 

 - 543 -



Capítulo 8 – BIOGEOQUÍMICA: RELAÇÕES SOLO – PLANTA 

Tabela 8.39- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn em cada um dos perfis da área de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta – Partes aéreas (n=24)
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=6) Perfil 3 (n=9)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 58,2 24,9 104 42,4 26,5 59,7 66,1 48,4 82,7

CAB 0,0075 0,0031 0,0128 0,0034 0,0024 0,0045 0,0050 0,0037 0,0066 
FB 1,2091 0,7789 1,6393 0,0736 0,0528 0,0944 0,3120 0,1435 0,4805 

Mn 76,3 56,4 105 269 254 284 113 65,8 168 
CAB 0,1790 0,1558 0,2033 0,3564 0,3372 0,3755 0,1662 0,1045 0,2376 

FB 21,353 19,298 23,407 11,600 10,809 12,392 3,0243 0,9433 5,1053 
Cu 3,21 2,28 3,83 5,48 4,70 6,30 5,00 3,34 7,00 

CAB 0,6018 0,4522 0,7045 0,3361 0,2954 0,3769 0,1664 0,1234 0,1981 
FB – 250,49 – 10,429 4,1523 16,705 3,6706 1,2435 6,0976 

Zn 30,6 27,3 34,7 138 114 163 157 118 201 
CAB 0,3632 0,2970 0,4112 0,8904 0,6160 1,1648 0,8066 0,6681 1,0519 

FB 6,7561 2,9088 10,603 7,1576 6,3066 8,0086 6,0696 2,5753 9,5639 
Pb 0,50 0,29 0,70 2,04 0,06 4,22 2,14 1,65 2,56 

CAB 0,0149 0,0073 0,0203 0,0441 0,0009 0,0873 0,0227 0,0135 0,0302 
FB 0,0800 0,0431 0,1170 0,3123 0,0132 0,6113 0,2865 0,2439 0,3290 

Cr 0,21 0,16 0,26 0,43 0,37 0,48 0,29 0,24 0,36 
CAB 0,0200 0,0172 0,0232 0,0502 0,0477 0,0526 0,0449 0,0355 0,0590 

FB 1,2765 1,1602 1,3928 0,6165 0,4106 0,8224 0,2272 0,1977 0,2567 
Co 0,21 0,01 0,63 0,10 0,08 0,12 0,15 0,02 0,27 

CAB 0,2225 0,0053 0,6304 0,1269 0,1159 0,1378 0,1077 0,0153 0,2068 
FB 0,2593 0,0531 0,4655 1,3151 0,7054 1,9248 0,6424 0,1887 1,0961 

Ni 1,16 0,19 2,36 3,72 0,43 7,35 1,00 0,37 1,80 
CAB 0,1462 0,0302 0,2550 0,7669 0,1158 1,4180 0,2968 0,1297 0,5215 

FB 7,0431 3,3036 10,783 39,062 1,1584 76,966 4,7088 4,6077 4,8099 
Mo 0,63 n.d. 1,73 0,59 0,13 1,10 0,96 0,53 1,62 

CAB 0,6088 0,0000 1,2075 0,3732 0,0347 0,7116 1,0045 0,4124 1,7862 
FB – – – – – – – – – 

Cd 0,11 0,0002 0,20 0,80 0,28 1,37 0,70 0,19 1,16 
CAB 1,4964 0,0000 3,7096 0,3008 0,1045 0,4971 0,1340 0,0426 0,2321 

FB 5,2860 0,0001 10,572 0,6776 0,3907 0,9645 0,4069 0,2154 0,5984 
Bi 0,07 n.d. 0,18 0,03 n.d. 0,06 0,08 0,06 0,11 

CAB 0,0452 0,0000 0,0994 0,0011 0,0000 0,0023 0,0022 0,0016 0,0026 
FB 0,3479 0,1686 0,5273 0,0053 0,0000 0,0106 0,0348 0,0174 0,0523 

Sn 0,59 0,38 0,89 1,49 0,98 2,10 1,31 0,94 2,00 
CAB 0,0216 0,0125 0,0300 0,0289 0,0176 0,0394 0,0454 0,0298 0,0609 

FB 198,72 49,964 347,47 42,363 9,0084 75,718 176,00 138,97 213,02 
W 0,86 0,57 1,00 2,07 1,97 2,50 1,63 1,00 2,00 

CAB 0,1470 0,0579 0,2341 0,0355 0,0225 0,0519 0,0283 0,0223 0,0320 
FB 158,74 141,91 175,56 64,445 62,856 66,034 83,583 27,515 139,65 

Ag 0,18 n.d. 0,32 0,13 n.d. 0,28 0,47 0,25 0,68 
CAB 0,6717 0,0000 1,0144 0,0846 0,0000 0,1693 0,3600 0,1790 0,4838 

FB – – – – – – – – – 
As 5,96 3,11 7,70 18,5 14,3 23,0 8,51 3,63 17,7 

CAB 0,1095 0,0422 0,1583 0,0108 0,0105 0,0110 0,0029 0,0012 0,0054 
FB 1,4270 0,8344 2,0196 0,0810 0,0580 0,1041 0,0228 0,0115 0,0341 

U 0,04 0,02 0,06 0,20 0,16 0,25 0,07 0,04 0,12 
CAB 0,0029 0,0013 0,0044 0,0081 0,0056 0,0106 0,0019 0,0007 0,0029 

FB – 0,0086 – 0,0185 0,0154 0,0216 0,0075 0,0020 0,0129 
 Solos – análise total (n=24) Solos – fracção biodisponível (n=6)
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=6) Perfil 3 (n=9) Perfil 1 (n=2) Perfil 2 (n=2) Perfil 3 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 0,79 0,72 0,89 1,22 1,12 1,32 1,33 1,12 1,50 62,3 60,1 64,5 568 534 602 321 164 478 
Mn 423 321 517 757 676 841 680 630 737 3,05 2,99 3,11 23,4 21,8 25,0 74,0 31,3 117 
Cu 5,34 4,87 5,81 16,4 15,0 17,8 29,8 24,1 37,1 0,007 n.d. 0,015 0,87 0,30 1,44 3,20 0,76 5,63 
Zn 85,5 71,4 106 164 125 206 197 171 234 6,52 2,73 10,3 19,8 15,1 24,6 40,3 20,0 60,6 
Pb 35,3 28,8 45,0 62,5 43,2 83,4 101 75,9 137 5,87 4,49 7,26 5,86 5,16 6,57 7,31 7,22 7,40 
Cr 10,3 8,38 12,1 8,47 7,82 9,10 6,62 5,49 8,17 0,16 0,15 0,18 0,76 0,55 0,97 1,18 1,08 1,28 
Co 1,02 0,89 1,18 0,79 0,59 1,00 1,46 1,18 1,82 0,09 0,07 0,11 0,09 0,06 0,12 0,58 0,24 0,93 
Ni 7,42 6,26 9,25 4,44 3,73 5,18 3,30 2,89 3,64 0,26 0,21 0,32 0,24 0,09 0,40 0,28 0,19 0,37 
Mo 1,04 0,21 2,79 2,74 1,39 4,24 1,06 0,81 1,44 – n.d. n.d. – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
Cd 2,10 0,03 6,35 2,73 2,46 3,01 5,22 4,41 6,60 1,11 0,01 2,21 1,06 0,77 1,35 2,78 1,84 3,71 
Bi 1,37 1,05 1,76 19,3 12,4 26,9 36,6 24,5 44,9 0,30 0,29 0,32 4,70 3,96 5,43 2,59 1,29 3,88 
Sn 29,3 17,2 43,8 52,3 47,7 57,0 28,7 20,8 34,8 0,005 0,002 0,008 0,07 0,03 0,11 0,006 0,005 0,007 
W 7,04 4,02 10,9 64,5 43,1 87,7 56,5 40,2 67,0 0,01 0,01 0,01 0,031 0,03 0,032 0,04 0,01 0,07 
Ag 0,28 0,22 0,33 1,77 1,48 2,08 1,33 1,12 1,55 – n.d. n.d. 0,12 n.d. 0,25 – n.d. n.d. 
As 60,4 43,3 82,4 1711 1357 2089 2913 2160 3521 3,80 3,63 3,97 237 211 262 239 144 335 
U 8,98 n.d. 15,5 26,4 21,3 31,8 45,0 22,5 61,3 1,15 n.d. 2,30 11,1 11,0 11,1 12,5 5,44 19,6 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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8.3.4.3- Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 

 

Nas tabelas 8.40 e 8.41 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie (ramos), assim como dos respectivos 

solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies anteriores. 

Todas as amostras apresentam concentrações de W e As superiores aos valores 

considerados normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). A maioria das amostras 

também apresenta concentrações de Ag que superam aqueles níveis e parte das amostras possui 

teores de Mo, Cd, Sn e U igualmente excessivas. Os restantes elementos ocorrem em teores 

normais para as plantas ou, em alguns casos, reveladores de deficiência. 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção intermédia a forte de Ag, 

fraca ou muito fraca a forte de Mo e Cd, intermédia de Zn, fraca ou muito fraca a intermédia de 

Mn, Cu, Pb, Co, Ni, Sn, W e As e muito fraca a fraca para os restantes elementos. 

De uma maneira geral, os teores bioacumulados dos vários elementos, com excepção do 

Cr, Ni e Cd, são superiores nas amostras dos perfis 2 e 3 (escombreiras e solos contaminados), 

embora os valores de CAB nem sempre descrevam a mesma tendência. Estes valores 

evidenciam que esta espécie pode, com algumas reservas, ser considerada acumuladora de Mo, 

Cd e Ag.  

Os valores de FB indicam que esta espécie encontra-se adaptada às concentrações 

biodisponíveis de grande parte dos elementos vestigiais, podendo ser considerada tolerante às 

concentrações de Mn, Zn, Ni, Sn e W e, em menor grau, de Fe, Cu, Pb, Cr, Co, Mo, Cd e Ag. 

Os coeficientes de correlação linear (anexo 8.5) mostram que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações totais no solo e na planta para o Mn, o 

Cu, o Zn, o Ni, o W, o As e o U. 

Verifica-se ainda a correlação negativa significativa entre as concentrações nos tecidos 

vegetais e as concentrações totais dos solos para o Cr, o que pode ser atribuído à 

proporcionalidade inversa entre os teores totais e os teores biodisponíveis deste elemento. 

Quanto às correlações entre os elementos dos tecidos biológicos e das fracções 

biodisponíveis dos respectivos substratos, verificam-se correlações positivas significativas apenas 

para o Zn e o As. Assim, os ramos desta planta revelam-se como bons indicadores 

biogeoquímicos das concentrações totais e biodisponíveis do Zn e do As destes solos. 
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Tabela 8.40- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. da área de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Ramos (n=18)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 113 97,6 81,8 210 41,0 0,36

CAB 0,0124 0,0126 0,0077 0,0180 0,0034 0,2705 
FB 0,9291 – 0,1605 1,5135 – – 

Mn 84,7 65,8 37,6 189 54,1 0,64 
CAB 0,1261 0,1385 0,0909 0,1624 0,0248 0,1965 

FB 17,660 – 5,2042 39,194 – – 
Cu 4,48 4,49 3,82 5,13 0,40 0,09 

CAB 0,5497 0,7784 0,0482 0,8651 0,3036 0,5523 
FB 94,453 – 0,8801 279,18 – – 

Zn 39,4 34,8 19,7 74,6 18,2 0,46 
CAB 0,3596 0,3684 0,2411 0,5335 0,1098 0,3055 

FB 3,9609 – 2,5618 7,6783 – – 
Pb 1,91 1,13 0,17 6,30 2,08 1,09 

CAB 0,0468 0,0262 0,0041 0,1447 0,0492 1,0500 
FB 0,8170 – 0,0244 2,9329 – – 

Cr 0,32 0,31 0,24 0,41 0,05 0,15 
CAB 0,0333 0,0340 0,0223 0,0437 0,0081 0,2415 

FB 1,2437 – 0,3316 2,5856 – – 
Co 0,27 0,34 0,07 0,40 0,12 0,43 

CAB 0,2730 0,3730 0,0642 0,5782 0,1931 0,7074 
FB 4,8421 – 0,6658 10,312 – – 

Ni 1,12 0,94 0,62 2,27 0,52 0,47 
CAB 0,1914 0,1977 0,0987 0,2457 0,0502 0,2622 

FB 5,1121 – 2,4139 10,390 – – 
Mo 0,69 0,79 0,06 1,31 0,41 0,58 

CAB 1,7066 1,4927 0,0407 5,0486 1,8529 1,0857 
FB – – 13,021 – – – 

Cd 0,19 0,19 0,02 0,42 0,12 0,61 
CAB 1,0031 0,4404 0,0029 4,5753 1,6694 1,6642 

FB 3,3563 – 0,0080 13,039 – – 
Bi 0,11 0,05 0,03 0,42 0,13 1,26 

CAB 0,0291 0,0389 0,0013 0,0430 0,0146 0,5017 
FB 0,1165 – 0,0063 0,2078 – – 

Sn 1,62 0,54 0,37 7,35 2,47 1,52 
CAB 0,0397 0,0158 0,0114 0,1534 0,0528 1,3279 

FB 255,46 – 7,7383 779,67 – – 
W 1,23 0,83 0,26 3,15 0,99 0,81 

CAB 0,0703 0,0646 0,0104 0,1926 0,0597 0,8502 
FB 54,619 – 28,692 81,285 – – 

Ag 0,55 0,61 0,26 1,05 0,26 0,47 
CAB 1,3570 1,4373 0,1750 2,0480 0,6493 0,4785 

FB – – 93,243 – – – 
As 12,3 6,28 3,09 30,2 10,9 0,89 

CAB 0,0578 0,0574 0,0128 0,1298 0,0393 0,6808 
FB 0,5171 – 0,0875 0,9549 – – 

U 0,10 0,05 0,04 0,38 0,12 1,23 
CAB 0,0026 0,0026 0,0016 0,0040 0,0011 0,3996 

FB 0,0148 – 0,0054 0,0225 – – 
 Solos – análise total (n=18) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 0,92 0,81 0,71 1,32 0,21 0,22 265 60,1 602
Mn 639 492 321 1365 336 0,53 8,92 2,99 25,0 
Cu 23,5 7,70 4,87 106 36,0 1,53 1,75 n.d. 5,56 
Zn 114 94,9 66,3 235 55,1 0,48 14,7 2,73 24,6 
Pb 39,4 41,5 28,8 48,3 6,15 0,16 4,83 0,99 7,26 
Cr 9,82 9,92 7,82 12,1 1,20 0,12 0,57 0,15 0,97 
Co 1,59 1,00 0,59 5,2 1,56 0,98 0,08 0,03 0,12 
Ni 5,83 6,26 3,73 9,25 1,81 0,31 0,28 0,21 0,40 
Mo 1,49 1,50 0,18 4,24 1,49 1,00 0,001 n.d. 0,005 
Cd 2,97 2,46 0,03 8,97 3,34 1,13 1,51 0,01 2,46 
Bi 8,11 1,64 1,05 26,9 10,0 1,24 2,93 0,29 5,69 
Sn 37,5 39,8 17,2 57,0 12,1 0,32 0,03 0,002 0,11 
W 32,8 17,3 4,02 87,7 33,8 1,03 0,02 0,01 0,04 
Ag 0,60 0,32 0,22 1,66 0,50 0,83 0,003 n.d. 0,01 
As 579 82,4 43,3 2089 780 1,35 137 3,63 329 
U 70,8 13,9 n.d. 238 94,1 1,33 7,34 n.d. 16,0 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.41- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. dos perfis de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta – Partes aéreas (n=18)
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=6) Perfil 3 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 90,4 81,8 102 103 90,8 116 199 188 210

CAB 0,0114 0,0103 0,0126 0,0111 0,0077 0,0146 0,0180 0,0177 0,0183 
FB 1,4799 1,4464 1,5135 – 0,1605 – – 0,5962 – 

Mn 49,8 37,6 73,5 89,7 47,0 137 179 169 189 
CAB 0,1167 0,0909 0,1423 0,1339 0,1055 0,1624 0,1385 0,1383 0,1387 

FB 13,121 12,865 13,376 – 5,2042 – – 39,194 – 
Cu 4,33 3,82 5,03 4,50 4,02 5,00 4,87 4,60 5,13 

CAB 0,8095 0,7784 0,8651 0,4106 0,2993 0,5219 0,0484 0,0482 0,0485 
FB – 279,18 – – 3,2976 – – 0,8801 – 

Zn 28,6 19,7 38,9 48,3 24,4 74,6 53,8 50,8 56,7 
CAB 0,3382 0,2763 0,4610 0,4510 0,3684 0,5335 0,2412 0,2411 0,2414 

FB 5,1966 2,7148 7,6783 – 2,8888 – – 2,5618 – 
Pb 0,47 0,17 0,71 3,59 1,13 6,30 2,88 2,72 3,03 

CAB 0,0145 0,0041 0,0206 0,0854 0,0262 0,1447 0,0667 0,0664 0,0670 
FB 0,0761 0,0244 0,1278 – 0,1830 – – 2,9329 – 

Cr 0,31 0,24 0,41 0,33 0,28 0,37 0,32 0,30 0,34 
CAB 0,0314 0,0223 0,0437 0,0360 0,0290 0,0429 0,0340 0,0337 0,0343 

FB 2,1370 1,6884 2,5856 – 0,3692 – – 0,3316 – 
Co 0,21 0,07 0,40 0,35 0,32 0,38 0,32 0,30 0,34 

CAB 0,2043 0,0666 0,3730 0,4806 0,3829 0,5782 0,0643 0,0642 0,0645 
FB 3,0488 0,6658 5,4317 – 2,9592 – – 10,312 – 

Ni 1,37 0,62 2,27 0,92 0,84 1,00 0,76 0,71 0,80 
CAB 0,1774 0,0987 0,2457 0,2195 0,1977 0,2413 0,1774 0,1771 0,1777 

FB 7,2192 4,0482 10,390 – 2,4139 – – 3,5961 – 
Mo 0,79 0,31 1,31 0,87 0,74 1,01 0,065 0,061 0,07 

CAB 1,6519 0,4710 2,9920 2,6216 0,1946 5,0486 0,0407 0,0405 0,0409 
FB – – – – – – – 13,021 – 

Cd 0,13 0,02 0,21 0,28 0,15 0,42 0,20 0,19 0,21 
CAB 1,8007 0,0029 4,5753 0,2967 0,1529 0,4404 0,0234 0,0231 0,0237 

FB 6,5236 0,0080 13,039 – 0,2968 – – 0,0813 – 
Bi 0,06 0,05 0,07 0,04 0,03 0,05 0,40 0,38 0,42 

CAB 0,0403 0,0389 0,0430 0,0152 0,0013 0,0291 0,0228 0,0225 0,0231 
FB 0,1947 0,1815 0,2078 – 0,0063 – – 0,0703 – 

Sn 0,48 0,37 0,60 0,66 0,44 0,90 6,98 6,58 7,35 
CAB 0,0190 0,0114 0,0314 0,0140 0,0123 0,0158 0,1534 0,1531 0,1537 

FB 117,23 70,631 163,82 – 7,7383 – – 779,67 – 
W 0,91 0,26 2,10 0,82 0,74 0,91 2,99 2,82 3,15 

CAB 0,1093 0,0646 0,1926 0,0266 0,0104 0,0428 0,0405 0,0402 0,0408 
FB 60,226 39,168 81,285 – 28,692 – – 69,330 – 

Ag 0,46 0,27 0,68 0,46 0,26 0,69 1,00 0,94 1,05 
CAB 1,5817 1,2597 2,0480 1,1079 0,1750 2,0409 1,1813 1,1809 1,1817 

FB – – – – – – – 93,243 – 
As 4,34 3,09 6,28 15,9 6,09 26,7 28,7 27,1 30,2 

CAB 0,0785 0,0483 0,1298 0,0439 0,0128 0,0749 0,0235 0,0232 0,0238 
FB 0,9302 0,9055 0,9549 – 0,1207 – – 0,0875 – 

U 0,042 0,036 0,05 0,05 0,04 0,06 0,36 0,34 0,38 
CAB 0,0033 0,0026 0,0040 0,0020 0,0020 0,0020 0,0016 0,0014 0,0018 

FB – 0,0166 – – 0,0054 – – 0,0225 – 
 Solos – análise total (n=18) Solos – fracção biodisponível (n=4)
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=6) Perfil 3 (n=3) Perfil 1 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Perfil 2 (n=1) Perfil 3 (n=1) 

Fe 0,79 0,72 0,89 1,00 0,71 1,32 1,11 1,05 1,17 62,3 60,1 64,5 602 335
Mn 423 321 517 635 445 841 1296 1222 1365 3,05 2,99 3,11 25,0 4,59 
Cu 5,34 4,87 5,81 12,0 7,70 16,7 101 95,3 106 0,007 n.d. 0,01 1,44 5,56 
Zn 85,5 71,4 106 101 66,3 140 223 211 235 6,52 2,73 10,3 24,6 21,1 
Pb 35,3 28,8 45,0 43,6 39,0 48,3 43,2 40,7 45,5 5,87 4,49 7,26 6,57 0,99 
Cr 10,3 8,38 12,1 9,28 7,82 10,8 9,42 8,88 9,92 0,16 0,15 0,18 0,97 0,97 
Co 1,02 0,89 1,18 0,76 0,59 0,93 4,97 4,69 5,23 0,09 0,07 0,11 0,12 0,03 
Ni 7,42 6,26 9,25 4,23 3,73 4,74 4,26 4,02 4,49 0,26 0,21 0,32 0,40 0,21 
Mo 1,04 0,21 2,79 2,10 0,18 4,24 1,59 1,50 1,68 – n.d. n.d. n.d. 0,005 
Cd 2,10 0,03 6,35 1,48 0,33 2,75 8,52 8,03 8,97 1,11 0,01 2,21 1,35 2,46 
Bi 1,37 1,05 1,76 13,5 1,47 26,9 17,5 16,5 18,4 0,30 0,29 0,32 5,43 5,69 
Sn 29,3 17,2 43,8 45,9 35,7 57,0 45,5 42,9 47,9 0,005 0,002 0,008 0,111 0,009 
W 7,04 4,02 10,9 50,8 17,3 87,7 73,9 69,7 77,8 0,006 0,0057 0,007 0,03 0,04 
Ag 0,28 0,22 0,33 0,95 0,30 1,66 0,84 0,80 0,89 – n.d. n.d. n.d. 0,011 
As 60,4 43,3 82,4 1035 81,2 2089 1223 1153 1288 3,80 3,63 3,97 211 329 
U 8,98 n.d. 15,5 15,1 n.d. 31,8 226 213 238 1,15 n.d. 2,30 11,0 16,0 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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8.3.4.4- Quercus faginea Lam. 
 

Nas tabelas 8.42 e 8.43 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. Esta espécie foi amostrada apenas nos perfis 2 e 3. Nas amostras de solos 

que coincidem com as desta espécie foram efectuadas extracções químicas selectivas apenas em 

duas amostras, pelo que não foi possível calcular a matriz dos coeficientes de correlação relativa 

à fracção biodisponível. 

As folhas desta espécie destacam-se, relativamente aos ramos, por apresentarem as 

concentrações mais elevadas da generalidade dos elementos, com excepção par o Cr que 

apresenta distribuições similares em ambos os materiais analisados. 

Relativamente às amostras de ramos, a maioria apresenta concentrações de Cr, Cd, Ag e 

As superiores aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). 

Uma parte dessas amostras também supera os níveis normais em Mo e W. Ainda no material 

lenhoso, o Cu e, numa pequena parte das amostras, o Mn e o Zn ocorrem em concentrações 

reveladoras de deficiência. 

Quanto às folhas, todas as amostras apresentam valores de W e Ag superiores aos normais 

em plantas. Também a maior parte das amostras deste tipo apresenta conteúdos de Cr, As e U 

superiores aos referidos níveis normais e uma parte das amostras também manifesta conteúdos 

excessivos de Mo. 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção fraca a forte de Mo, 

absorção intermédia de Zn e Ag, absorção fraca a intermédia de Mn, Cu, Co e Cd e muito fraca a 

fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB reveladores de 

absorção intermédia a forte de Ag, muito fraca a forte de Mo, intermédia de Cu, Zn e Co, fraca a 

intermédia de Mn e Cd e muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores são 

indicativos de que esta espécie pode ser considerada, com algumas reservas, acumuladora de Mo 

(principalmente ao nível dos ramos) e Ag (nas folhas). 

Os valores de FB indicam que, nas condições de solo presentes, esta espécie se encontra 

adaptada aos teores biodisponíveis de Mn, Cu, Zn, Sn e W e, em menor grau, Cr, Co, Ni, Cd e Ag. 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.5) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo para o Mn, o Cu, o Zn, o Cr, o Cd e o Bi e ainda entre as concentrações no material 

lenhoso e os teores totais do solo para o W, a Ag e o As. 

Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores de 

Mo dos ramos e os teores totais do solo e entre os teores de Ag das folhas e os teores totais do 

solo. 
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Tabela 8.42- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Quercus faginea Lam. da área de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=9) Folhas (n=9) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 94,4 93,0 83,2 104 6,54 0,07 122 100 62,3 210 60,4 0,50

CAB 0,0092 0,0082 0,0062 0,0132 0,0031 0,3394 0,0109 0,0088 0,0070 0,0168 0,0045 0,4157 
FB 0,1833 – 0,1814 0,1853 – – 0,2919 – 0,2093 0,3746 – – 

Mn 99,7 90,0 9,40 210 82,6 0,83 140 140 18,8 273 104 0,74 
CAB 0,1425 0,1282 0,0211 0,2782 0,1118 0,7849 0,2011 0,1994 0,0422 0,3616 0,1383 0,6879 

FB 4,9755 – 0,7718 9,1792 – – 6,5668 – 1,2006 11,933 – – 
Cu 2,24 2,18 1,82 2,76 0,32 0,14 5,17 5,64 3,34 6,30 1,25 0,24 

CAB 0,1464 0,1285 0,0744 0,2362 0,0713 0,4873 0,3193 0,3544 0,1698 0,4338 0,1173 0,3673 
FB 3,8669 – 0,4672 7,2665 – – 10,556 – 1,0659 20,046 – – 

Zn 37,5 46,1 15,0 51,5 16,3 0,43 93,7 122 16,0 150 58,5 0,62 
CAB 0,2303 0,2267 0,2198 0,2444 0,0110 0,0477 0,5054 0,5472 0,2409 0,7280 0,2132 0,4220 

FB 1,9929 – 0,8089 3,1770 – – 5,7394 – 2,0140 9,4648 – – 
Pb 0,80 0,66 0,59 1,20 0,26 0,32 2,03 1,69 0,97 3,57 1,06 0,52 

CAB 0,0116 0,0144 0,0048 0,0155 0,0051 0,4407 0,0305 0,0406 0,0079 0,0429 0,0170 0,5565 
FB 0,1543 – 0,0867 0,2219 – – 0,4014 – 0,1427 0,6601 – – 

Cr 0,55 0,60 0,32 0,73 0,16 0,29 0,48 0,57 0,22 0,69 0,19 0,40 
CAB 0,0638 0,0677 0,0544 0,0693 0,0071 0,1110 0,0553 0,0635 0,0371 0,0654 0,0137 0,2476 

FB 0,6754 – 0,2670 1,0839 – – 0,6023 – 0,1821 1,0225 – – 
Co 0,14 0,17 0,08 0,19 0,05 0,34 0,22 0,22 0,19 0,26 0,02 0,11 

CAB 0,1287 0,1015 0,0845 0,2000 0,0540 0,4197 0,2044 0,2307 0,1198 0,2626 0,0649 0,3176 
FB 0,7962 – 0,1898 1,4026 – – 2,2920 – 0,2239 4,3601 – – 

Ni 0,10 0,10 0,08 0,12 0,01 0,11 0,19 0,19 0,15 0,23 0,03 0,14 
CAB 0,0248 0,0225 0,0198 0,0320 0,0055 0,2241 0,0459 0,0381 0,0360 0,0636 0,0133 0,2899 

FB 0,7627 – 0,3037 1,2217 – – 1,3361 – 0,6026 2,0695 – – 
Mo 0,63 0,23 0,04 1,70 0,74 1,18 1,68 – n.d. 1,77 0,09 0,06 

CAB 2,8953 0,1560 0,0318 8,4982 4,2025 1,4515 0,4107 0,0000 0,0000 1,2321 0,6160 1,5000 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,70 1,00 0,01 1,16 0,52 0,75 0,16 0,19 0,08 0,21 0,06 0,35 
CAB 0,1813 0,1751 0,0204 0,3484 0,1421 0,7838 0,1157 0,0697 0,0318 0,2456 0,0988 0,8539 

FB 0,7993 – 0,2962 1,3023 – – 0,1572 – 0,0539 0,2605 – – 
Bi 0,011 0,009 n.d. 0,013 0,00 0,21 0,05 0,01 n.d. 0,10 0,05 0,95 

CAB 0,0003 0,0003 0,0000 0,0007 0,0003 0,9124 0,0009 0,0005 0,0000 0,0022 0,0010 1,1097 
FB 0,0027 – 0,0022 0,0032 – – 0,0133 – 0,0018 0,0247 – – 

Sn 0,66 0,69 0,32 1,00 0,27 0,41 0,80 0,94 0,42 1,05 0,26 0,33 
CAB 0,0179 0,0221 0,0067 0,0250 0,0085 0,4750 0,0207 0,0197 0,0119 0,0305 0,0081 0,3908 

FB 54,106 – 12,796 95,416 – – 84,689 – 37,859 131,52 – – 
W 0,14 0,14 0,03 0,26 0,10 0,69 0,64 0,65 0,33 0,98 0,26 0,40 

CAB 0,0029 0,0032 0,0015 0,0039 0,0011 0,3729 0,0229 0,0102 0,0076 0,0510 0,0211 0,9192 
FB 4,0096 – 3,4642 4,5549 – – 9,9238 – 8,9233 10,924 – – 

Ag 0,44 0,55 0,18 0,62 0,19 0,43 1,03 0,57 0,50 2,10 0,72 0,70 
CAB 0,4288 0,3980 0,2799 0,6085 0,1442 0,3362 2,2970 0,3612 0,2886 6,2412 2,9583 1,2879 

FB – – 2,2477 – – – – – 2,3175 – – – 
As 2,48 2,86 1,39 3,27 0,77 0,31 6,00 5,41 1,14 12,0 4,45 0,74 

CAB 0,0067 0,0020 0,0009 0,0171 0,0078 1,1759 0,0079 0,0079 0,0016 0,0141 0,0054 0,6881 
FB 0,0101 – 0,0093 0,0109 – – 0,0299 – 0,0161 0,0436 – – 

U 0,02 0,01 n.d. 0,04 0,01 0,64 0,08 0,07 0,01 0,17 0,07 0,82 
CAB 0,0010 0,0016 0,0002 0,0016 0,0007 0,7546 0,0045 0,0071 0,0012 0,0071 0,0031 0,6944 

FB 0,0019 – 0,0005 0,0033 – – 0,0090 – 0,0036 0,0144 – – 
 Solos – análise total (n=9) Solos – fracção biodisponível (n=2) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 1,12 1,19 0,71 1,50 0,30 0,27 506 478 534
Mn 630 676 445 755 122 0,19 69,2 21,8 117 
Cu 20,1 16,9 7,70 37,1 12,0 0,60 2,96 0,30 5,63 
Zn 163 196 66,3 234 70,8 0,43 37,8 15,1 60,6 
Pb 83,5 79,4 39,0 137 38,8 0,46 6,19 5,16 7,22 
Cr 8,40 8,67 5,93 10,8 1,78 0,21 0,92 0,55 1,28 
Co 1,19 0,95 0,83 1,82 0,41 0,35 0,49 0,06 0,93 
Ni 4,29 4,52 3,26 5,18 0,69 0,16 0,23 0,09 0,37 
Mo 1,01 1,37 0,18 1,55 0,62 0,61 – n.d. n.d. 
Cd 3,16 2,87 0,33 6,60 2,58 0,82 2,24 0,77 3,71 
Bi 19,1 13,2 1,47 44,9 18,4 0,96 3,92 3,88 3,96 
Sn 39,8 37,9 29,2 53,2 8,83 0,22 0,02 0,01 0,03 
W 42,5 45,9 17,3 67,0 19,9 0,47 0,05 0,03 0,07 
Ag 1,25 1,47 0,30 2,08 0,74 0,59 0,12 n.d. 0,25 
As 1622 1444 81,2 3521 1420 0,88 299 262 335 
U 26,9 22,7 n.d. 61,3 25,4 0,95 15,4 11,1 19,6 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.43- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Quercus 
faginea Lam. em cada um dos perfis da área de Regoufe (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=9) Folhas (n=9) 
 Perfil 2 (n=6) Perfil 3 (n=3) Perfil 2 (n=6) Perfil 3 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 97,5 91,0 104 88,2 83,2 93,0 133 62,3 210 99,7 94,0 105

CAB 0,0107 0,0082 0,0132 0,0063 0,0062 0,0065 0,0128 0,0088 0,0168 0,0072 0,0070 0,0074 
FB – 0,1814 – – 0,1853 – – 0,3746 – – 0,2093 – 

Mn 105 9,40 210 89,7 84,6 94,5 140 18,8 273 140 132 147 
CAB 0,1496 0,0211 0,2782 0,1282 0,1279 0,1285 0,2019 0,0422 0,3616 0,1994 0,1990 0,1998 

FB – 9,1792 – – 0,7718 – – 11,933 – – 1,2006 – 
Cu 2,05 1,82 2,28 2,62 2,47 2,76 4,76 3,34 6,30 5,98 5,64 6,30 

CAB 0,1823 0,1285 0,2362 0,0746 0,0744 0,0747 0,3941 0,3544 0,4338 0,1700 0,1698 0,1702 
FB – 7,2665 – – 0,4672 – – 20,046 – – 1,0659 – 

Zn 31,9 15,0 50,4 48,8 46,1 51,5 79,7 16,0 150 122 115 128 
CAB 0,2355 0,2267 0,2444 0,2200 0,2198 0,2202 0,4844 0,2409 0,7280 0,5472 0,5469 0,5475 

FB – 3,1770 – – 0,8089 – – 9,4648 – – 2,0140 – 
Pb 0,89 0,60 1,20 0,62 0,59 0,66 2,54 1,58 3,57 1,03 0,97 1,08 

CAB 0,0150 0,0144 0,0155 0,0049 0,0048 0,0051 0,0418 0,0406 0,0429 0,0081 0,0079 0,0083 
FB – 0,2219 – – 0,0867 – – 0,6601 – – 0,1427 – 

Cr 0,65 0,56 0,73 0,34 0,32 0,36 0,61 0,53 0,69 0,23 0,22 0,25 
CAB 0,0685 0,0677 0,0693 0,0545 0,0544 0,0547 0,0644 0,0635 0,0654 0,0373 0,0371 0,0375 

FB – 1,0839 – – 0,2670 – – 1,0225 – – 0,1821 – 
Co 0,13 0,08 0,19 0,175 0,165 0,185 0,23 0,19 0,26 0,21 0,20 0,22 

CAB 0,1422 0,0845 0,2000 0,1015 0,1012 0,1018 0,2467 0,2307 0,2626 0,1200 0,1198 0,1202 
FB – 1,4026 – – 0,1898 – – 4,3601 – – 0,2239 – 

Ni 0,10 0,08 0,12 0,11 0,10 0,12 0,17 0,15 0,20 0,22 0,21 0,23 
CAB 0,0212 0,0198 0,0225 0,0319 0,0317 0,0320 0,0371 0,0360 0,0381 0,0634 0,0632 0,0636 

FB – 1,2217 – – 0,3037 – – 2,0695 – – 0,6026 – 
Mo 0,92 0,22 1,70 0,043 0,041 0,05 – n.d. n.d. 1,68 1,58 1,77 

CAB 4,3271 0,1560 8,4982 0,0319 0,0318 0,0321 – – – 1,2319 1,2317 1,2321 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,50 0,01 1,05 1,10 1,03 1,16 0,14 0,08 0,21 0,20 0,19 0,21 
CAB 0,1844 0,0204 0,3484 0,1751 0,1748 0,1754 0,1576 0,0697 0,2456 0,0320 0,0318 0,0322 

FB – 1,3023 – – 0,2962 – – 0,2605 – – 0,0539 – 
Bi 0,004 n.d. 0,01 0,0126 0,012 0,013 0,004 n.d. 0,01 0,10 0,09 0,10 

CAB 0,0003 0,0000 0,0007 0,0003 0,0000 0,0006 0,0003 0,0000 0,0005 0,0020 0,0018 0,0022 
FB – 0,0022 – – 0,0032 – – 0,0018 – – 0,0247 – 

Sn 0,64 0,32 1,00 0,68 0,65 0,72 0,72 0,42 1,05 0,94 0,89 0,99 
CAB 0,0159 0,0067 0,0250 0,0221 0,0218 0,0224 0,0158 0,0119 0,0197 0,0303 0,0301 0,0305 

FB – 12,796 – – 95,416 – – 37,859 – – 131,52 – 
W 0,09 0,03 0,15 0,25 0,24 0,26 0,64 0,33 0,98 0,65 0,61 0,68 

CAB 0,0024 0,0015 0,0032 0,0039 0,0036 0,0042 0,0293 0,0076 0,0510 0,0102 0,0098 0,0106 
FB – 4,5549 – – 3,4642 – – 10,924 – – 8,9233 – 

Ag 0,37 0,18 0,58 0,58 0,55 0,62 1,28 0,54 2,10 0,53 0,50 0,56 
CAB 0,4442 0,2799 0,6085 0,3980 0,3977 0,3983 3,2649 0,2886 6,2412 0,3612 0,3608 0,3616 

FB – 2,2477 – – – – – 2,3175 – – – – 
As 2,16 1,39 3,0 3,11 2,93 3,27 6,30 1,14 12,0 5,39 5,08 5,68 

CAB 0,0095 0,0020 0,0171 0,0011 0,0009 0,0012 0,0110 0,0079 0,0141 0,0018 0,0016 0,0020 
FB – 0,0109 – – 0,0093 – – 0,0436 – – 0,0161 – 

U 0,02 n.d. 0,04 0,0095 0,009 0,010 0,08 0,01 0,17 0,070 0,066 0,074 
CAB 0,0016 0,0016 0,0016 0,0003 0,0002 0,0005 0,0071 0,0071 0,0071 0,0014 0,0012 0,0016 

FB – 0,0033 – – 0,0005 – – 0,0144 – – 0,0036 – 
 Solos – análise total (n=9) Solos – fracção biodisponível (n=2) 
 Perfil 2 (n=6) Perfil 3 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Perfil 2 (n=1) Perfil 3 (n=1) 

Fe 0,97 0,71 1,25 1,42 1,34 1,50 534 478 
Mn 594 445 755 700 660 737 21,8 117 
Cu 12,5 7,70 17,8 35,2 33,2 37,1 0,30 5,63 
Zn 133 66,3 206 222 210 234 15,1 60,6 
Pb 60,2 39,0 83,4 130 123 137 5,16 7,22 
Cr 9,46 8,15 10,8 6,29 5,93 6,63 0,55 1,28 
Co 0,92 0,83 1,00 1,73 1,63 1,82 0,06 0,93 
Ni 4,71 4,25 5,18 3,46 3,26 3,64 0,09 0,37 
Mo 0,83 0,18 1,55 1,36 1,29 1,44 n.d. n.d. 
Cd 1,61 0,33 3,01 6,26 5,91 6,60 0,77 3,71 
Bi 7,35 1,47 13,8 42,6 40,2 44,9 3,96 3,88 
Sn 44,2 35,7 53,2 30,9 29,2 32,6 0,03 0,01 
W 32,0 17,3 48,2 63,6 60,0 67,0 0,03 0,07 
Ag 1,14 0,30 2,08 1,47 1,39 1,55 0,25 n.d. 
As 763 81,2 1516 3342 3152 3521 262 335 
U 11,3 n.d. 23,8 58,2 54,9 61,3 11,1 19,6 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Relativamente à Ag, tal como se admitiu para esta mesma espécie, mas em Tarouca, é de 

considerar eventuais interacções com outros elementos. Quanto ao Mo, a explicação para a 

correlação observada pode residir no facto de as diferenças entre as concentrações do elemento 

nos solos dos dois perfis amostrados não ter qualquer reflexo nos conteúdos das fracções 

biodisponíveis destes solos, pelo que as diferenças ao nível dos tecidos biológicos devem ser 

atribuídas a outros processos, nomeadamente relações antagónicas ou sinérgicas com outros 

elementos. Também é necessário ter em conta que o Mo depois de translocado para as partes 

aéreas se acumula preferencialmente nas folhas (folhas > ramos > sementes ou frutos) (ADRIANO, 

2001), o que se pode traduzir em relações negativas por parte dos ramos com os teores do solo. 

 

 

8.3.5- MINA DE RIO DE FRADES 
 

8.3.5.1- Erica arborea L. 
 

Nas tabelas 8.44 e 8.45 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

situações anteriores. 

Os resultados mostram que as folhas desta espécie destacam-se, relativamente aos ramos, 

por apresentarem concentrações mais elevadas na maior parte dos elementos (Mn, Zn, Co, Ni, 

Sn, W, Ag e As), embora os ramos apresentem os conteúdos mais elevados de Fe, Cu, Pb, Cr, 

Mo, Cd, Bi e U. 

Todas as amostras de ramos apresentam concentrações de Cr superiores aos valores 

admitidos como normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) e todas as amostras de 

folhas manifestam concentrações de W e As igualmente superiores aos valores normais. A 

maioria das amostras de ramos também apresenta teores bioacumulados de W superiores 

àqueles valores e parte das amostras deste material supera os níveis normais em Ni e As. 

Relativamente às folhas, além dos elementos já referidos, parte das amostras apresenta 

conteúdos de Cr, Co e Ni superiores aos referidos níveis normais. 

Tal como se tem vindo a verificar com frequência nas outras minas e nas outras espécies, 

as folhas caracterizam-se por teores de Zn considerados normais para as plantas, enquanto que 

os ramos apresentam níveis reveladores de deficiência, facto que tem sido atribuído aos baixos 

conteúdos biodisponíveis deste elemento associado à sua tendência em acumula-se, 

preferencialmente, nas folhas. Verificam-se ainda, como tem sido habitual, conteúdos baixos de 

Pb, Mo, Sn, Ag e U, relacionados, provavelmente, com os seus reduzidos conteúdos na fracção 

biodisponível do solo e/ou com o facto de serem acumulados preferencialmente na raiz e 

pobremente translocados para as partes aéreas. 
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Tabela 8.44- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Erica arborea L. da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 

 Planta
 Ramos (n=27) Folhas (n=27) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 82,8 82,0 38,7 150 31,2 0,38 28,4 29,6 16,8 41,2 7,23 0,25

CAB 0,0017 0,0019 0,0005 0,0031 0,0009 0,5241 0,0006 0,0007 0,0002 0,0010 0,0003 0,4529 
FB 0,2606 – 0,0685 0,8910 – – 0,0563 – 0,0007 0,244 – – 

Mn 69,7 60,2 27,3 154 43,2 0,62 132 93,0 54,4 320 92,5 0,70 
CAB 0,2938 0,1304 0,0371 1,1773 0,3481 1,1847 0,5767 0,2801 0,0657 2,4354 0,7300 1,2658 

FB 23,474 – 1,0757 118,78 – – 42,313 – 0,3345 245,72 – – 
Cu 7,03 7,66 3,27 11,0 2,54 0,36 6,52 5,39 4,50 11,6 2,42 0,37 

CAB 0,1537 0,1431 0,0726 0,2595 0,0605 0,3934 0,1489 0,1335 0,0688 0,3490 0,0789 0,5300 
FB 3,4411 – 2,5986 6,2175 – – 1,5093 – 0,1109 4,0965 – – 

Zn 3,35 2,63 1,77 7,99 1,92 0,57 50,5 42,1 23,7 96,6 22,0 0,43 
CAB 0,0252 0,0197 0,0078 0,0609 0,0161 0,6398 0,3835 0,3525 0,1019 0,8198 0,2125 0,5541 

FB 0,6949 – 0,0197 1,5854 – – 20,920 – 7,4276 46,352 – – 
Pb 0,01 0,01 0,002 0,03 0,01 0,65 0,005 0,004 0,003 0,01 0,002 0,43 

CAB 0,0004 0,0003 0,0000 0,0013 0,0004 1,0075 0,0001 0,0001 0,0000 0,0003 0,0001 0,6743 
FB 0,0693 – 0,0045 0,3080 – – 0,0387 – 0,0001 0,1375 – – 

Cr 4,56 3,43 1,53 15,6 3,97 0,87 1,17 0,44 0,28 6,22 1,75 1,50 
CAB 0,0682 0,0486 0,0169 0,2107 0,0601 0,8814 0,0167 0,0066 0,0031 0,0840 0,0249 1,4889 

FB 3,8107 – 1,5212 9,2021 – – 0,8091 – 0,0051 3,6697 – – 
Co 0,67 0,73 0,37 0,94 0,19 0,28 0,82 0,86 0,49 1,17 0,19 0,23 

CAB 0,0757 0,0716 0,0043 0,1998 0,0532 0,7024 0,0926 0,0923 0,0056 0,2389 0,0633 0,6834 
FB 1,8902 – 0,2086 6,3544 – – 1,5990 – 0,0921 7,5991 – – 

Ni 3,78 3,11 1,56 7,21 1,82 0,48 4,45 2,81 1,24 11,3 3,54 0,79 
CAB 0,1132 0,0874 0,0417 0,2161 0,0624 0,5518 0,1297 0,0887 0,0330 0,3956 0,1067 0,8230 

FB 4,6593 – 1,7150 10,5320 – – 4,2605 – 0,0330 10,309 – – 
Mo 0,02 0,01 n.d. 0,06 0,01 0,94 0,01 – n.d. 0,03 0,01 1,05 

CAB 0,0088 0,0048 0,0000 0,0266 0,0095 1,0794 0,0022 0,0000 0,0000 0,0123 0,0041 1,8806 
FB – – 0,8963 – – – 0,0005 – 0,0000 0,0014 – – 

Cd 0,12 0,12 0,04 0,22 0,04 0,35 0,08 0,09 0,03 0,11 0,03 0,34 
CAB 0,1670 0,1471 0,0419 0,3668 0,1105 0,6619 0,1032 0,1137 0,0371 0,1909 0,0549 0,5316 

FB 2,4063 – 0,3420 4,5784 – – 1,2504 – 0,1137 3,4993 – – 
Bi 0,03 0,03 n.d. 0,06 0,02 0,89 0,01 0,01 0,003 0,02 0,01 0,60 

CAB 0,0042 0,0017 0,0000 0,0191 0,0062 1,4653 0,0029 0,0012 0,0001 0,0119 0,0037 1,2695 
FB 0,0497 – 0,0000 0,1072 – – 0,0152 – 0,0031 0,0379 – – 

Sn 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,40 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,31 
CAB 0,0018 0,0015 0,0002 0,0046 0,0014 0,7480 0,0031 0,0031 0,0004 0,0081 0,0023 0,7535 

FB 14,5812 – 0,5993 56,0089 – – 18,199 – 0,0031 79,070 – – 
W 0,48 0,26 0,02 1,08 0,43 0,89 1,23 0,74 0,17 2,81 1,05 0,85 

CAB 0,0064 0,0038 0,0004 0,0242 0,0072 1,1291 0,0156 0,0093 0,0029 0,0477 0,0143 0,9177 
FB 13,9726 – 0,6436 33,6924 – – 14,132 – 0,0230 66,510 – – 

Ag 0,005 0,004 0,001 0,01 0,004 0,75 0,03 0,03 0,01 0,05 0,01 0,42 
CAB 0,0081 0,0047 0,0019 0,0225 0,0077 0,9471 0,0436 0,0362 0,0093 0,0820 0,0243 0,5587 

FB – – 0,0561 – – – 0,0677 – 0,0551 0,0802 – – 
As 1,40 0,49 0,18 3,37 1,26 0,90 12,8 8,51 2,79 32,6 10,1 0,79 

CAB 0,0023 0,0008 0,0000 0,0100 0,0033 1,4399 0,0154 0,0078 0,0003 0,0587 0,0186 1,2053 
FB 0,1325 – 0,0070 0,3432 – – 0,2619 – 0,0336 1,0556 – – 

U 0,004 0,004 0,002 0,01 0,001 0,29 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,33 
CAB 0,0006 0,0004 0,0004 0,0010 0,0002 0,4221 0,0003 0,0002 0,0001 0,0005 0,0002 0,6069 

FB 0,0115 – 0,0020 0,0341 – – 0,0045 – 0,0002 0,0167 – – 
 Solos – análise total (n=27) Solos – fracção biodisponível (n=6) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe  5,80 4,78 3,24 12,6 2,71 0,47 697 161 1525
Mn 438 263 117 1703 439 1,00 25,3 1,24 51,5 
Cu 49,6 41,0 25,5 89,2 20,2 0,41 2,31 n.d. 3,93 
Zn 147 130 94,3 259 48,4 0,33 2,74 1,76 5,20 
Pb 44,8 34,0 19,9 127 29,9 0,67 1,01 0,03 2,33 
Cr 74,2 74,0 35,2 104 17,2 0,23 1,26 0,86 1,70 
Co 19,1 9,81 3,77 96,0 26,3 1,38 1,15 0,13 1,95 
Ni 36,4 34,8 17,8 68,7 12,9 0,35 1,00 0,54 1,74 
Mo 2,28 1,83 0,83 6,25 1,56 0,69 0,002 n.d. 0,01 
Cd 1,03 0,69 0,31 2,54 0,70 0,68 0,06 0,03 0,12 
Bi 37,8 4,11 1,13 279 82,7 2,19 1,28 0,27 5,40 
Sn 13,1 9,02 4,14 38,4 10,1 0,77 0,01 0,0004 0,03 
W 90,2 61,8 35,1 303 75,7 0,84 0,16 0,03 0,77 
Ag 0,77 0,60 0,46 2,38 0,54 0,70 0,01 n.d. 0,07 
As 12261 899 213 104545 31395 2,56 96,5 6,59 455 
U 8,07 6,18 n.d. 11,3 2,49 0,31 0,65 n.d. 1,80 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.45- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Erica 
arborea L. em cada um dos perfis da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=27) Folhas (n=27) 
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=18) Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=18)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 100 72,7 150 73,9 38,7 110 35,3 29,3 41,2 25,0 16,8 34,1

CAB 0,0024 0,0019 0,0031 0,0013 0,0005 0,0027 0,0009 0,0008 0,0010 0,0004 0,0002 0,0008 
FB 0,5918 0,2926 0,8910 0,0950 0,0685 0,1388 0,1227 0,0010 0,244 0,0230 0,0007 0,0404 

Mn 42,7 27,3 68,5 83 28,0 154 71,3 54,4 87,9 163 66,1 320 
CAB 0,1720 0,1203 0,2605 0,3547 0,0371 1,1773 0,2879 0,2274 0,3345 0,7211 0,0657 2,4354 

FB 6,5509 1,7093 11,393 31,936 1,0757 118,78 1,6056 0,3345 2,8766 62,666 1,1189 245,72 
Cu 4,88 3,27 7,70 8,11 3,96 11,0 5,20 4,61 6,02 7,18 4,50 11,6 

CAB 0,1475 0,0916 0,2077 0,1568 0,0726 0,2595 0,1579 0,1415 0,1811 0,1445 0,0688 0,3490 
FB – 6,2175 – 2,7470 2,5986 3,0463 – 0,1811 – 1,8413 0,1109 4,0965 

Zn 4,17 1,77 7,99 2,94 1,82 6,14 69,5 39,5 96,6 41,0 23,7 69,5 
CAB 0,0347 0,0158 0,0609 0,0205 0,0078 0,0409 0,5915 0,3525 0,8198 0,2795 0,1019 0,4632 

FB 0,5301 0,0273 1,0330 0,7773 0,0197 1,5854 34,709 23,067 46,352 14,026 7,4276 22,593 
Pb 0,02 0,01 0,03 0,008 0,002 0,015 0,007 0,004 0,009 0,004 0,002 0,005 

CAB 0,0008 0,0005 0,0013 0,0002 0,0000 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0001 0,0000 0,0001 
FB 0,0125 0,0092 0,0158 0,0977 0,0045 0,3080 0,0016 0,0003 0,0028 0,0573 0,0001 0,1375 

Cr 7,60 1,75 15,6 3,04 1,53 4,60 2,67 0,43 6,22 0,42 0,28 0,67 
CAB 0,1067 0,0263 0,2107 0,0490 0,0169 0,1172 0,0376 0,0065 0,0840 0,0063 0,0031 0,0111 

FB 5,3617 1,5212 9,2021 3,0352 1,5516 5,0924 1,8381 0,0065 3,6697 0,2946 0,0051 0,4843 
Co 0,76 0,49 0,94 0,62 0,37 0,84 0,94 0,81 1,17 0,75 0,49 1,01 

CAB 0,0751 0,0576 0,0961 0,0760 0,0043 0,1998 0,0930 0,0921 0,0945 0,0924 0,0056 0,2389 
FB 1,9662 0,8949 3,0375 1,8522 0,2086 6,3544 0,6230 0,0921 1,1540 2,0870 0,0974 7,5991 

Ni 3,93 1,56 7,21 3,70 1,58 6,19 3,26 1,24 5,67 5,05 1,68 11,3 
CAB 0,1142 0,0417 0,2058 0,1126 0,0626 0,2161 0,0945 0,0330 0,1618 0,1473 0,0431 0,3956 

FB 6,1235 1,7150 10,532 3,9272 1,7297 5,7527 4,1562 0,0330 8,2794 4,3126 0,0728 10,309 
Mo 0,03 n.d. 0,06 0,011 0,007 0,016 0,010 0,001 0,026 – n.d. n.d. 

CAB 0,0174 0,0000 0,0266 0,0046 0,0024 0,0068 0,0065 0,0014 0,0123 – – – 
FB – – – – 0,8963 – – 0,0014 – – – – 

Cd 0,12 0,04 0,22 0,12 0,10 0,15 0,06 0,03 0,11 0,09 0,06 0,11 
CAB 0,2516 0,0700 0,3668 0,1247 0,0419 0,2202 0,1197 0,0547 0,1909 0,0949 0,0371 0,1683 

FB 1,7933 0,3420 3,2446 2,7127 1,0721 4,5784 0,1903 0,1137 0,2670 1,7804 0,1683 3,4993 
Bi 0,01 n.d. 0,03 0,03 n.d. 0,06 0,009 0,003 0,015 0,013 0,003 0,022 

CAB 0,0068 0,0000 0,0191 0,0029 0,0000 0,0101 0,0064 0,0013 0,0119 0,0012 0,0001 0,0039 
FB 0,0463 0,0000 0,0926 0,0514 0,0079 0,1072 0,0206 0,0119 0,0292 0,0125 0,0031 0,0379 

Sn 0,02 0,01 0,02 0,014 0,008 0,022 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,03 
CAB 0,0030 0,0015 0,0046 0,0013 0,0002 0,0028 0,0054 0,0035 0,0081 0,0019 0,0004 0,0038 

FB 3,2459 0,5993 5,8924 20,249 4,5514 56,009 0,3641 0,0081 0,7201 27,116 0,0031 79,070 
W 0,67 0,24 0,95 0,39 0,02 1,08 1,61 0,70 2,43 1,04 0,16 2,81 

CAB 0,0130 0,0044 0,0242 0,0031 0,0004 0,0089 0,0294 0,0127 0,0477 0,0086 0,0029 0,0230 
FB 26,769 19,846 33,692 7,5742 0,6436 24,327 33,269 0,0280 66,510 4,5637 0,0230 9,5045 

Ag 0,008 0,001 0,012 0,003 0,002 0,005 0,03 0,01 0,05 0,03 0,02 0,04 
CAB 0,0152 0,0020 0,0225 0,0045 0,0019 0,0068 0,0572 0,0093 0,0820 0,0368 0,0155 0,0551 

FB – – – – 0,0561 – – 0,0802 – – 0,0551 – 
As 1,69 0,36 2,57 1,26 0,18 3,37 9,51 7,07 14,0 14,4 2,79 32,6 

CAB 0,0052 0,0008 0,0100 0,0008 0,0000 0,0035 0,0299 0,0150 0,0587 0,0082 0,0003 0,0336 
FB 0,3373 0,3315 0,3432 0,0301 0,0070 0,0937 0,5572 0,0587 1,0556 0,1143 0,0336 0,2364 

U 0,003 0,002 0,004 0,004 0,002 0,005 0,002 0,001 0,002 0,0013 0,0006 0,0019 
CAB 0,0005 0,0004 0,0006 0,0006 0,0004 0,0010 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0001 0,0005 

FB – 0,0042 – 0,0133 0,0020 0,0341 – 0,0014 – 0,0052 0,0002 0,0167 
 Solos – análise total (n=27) Solos – fracção biodisponível (n=6) 
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=18) Perfil 1 (n=2) Perfil 2 (n=4)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 4,07 3,33 4,86 6,67 3,24 12,6 220 161 280 936 619 1525
Mn 248 227 267 534 117 1703 12,9 5,72 20,1 31,4 1,24 51,5 
Cu 33,4 25,5 39,9 57,7 29,8 89,2 0,31 n.d. 0,62 3,31 2,70 3,93 
Zn 118 105 131 162 94,3 259 1,90 1,82 1,98 3,16 1,76 5,20 
Pb 25,0 19,9 33,7 54,6 30,4 127 1,59 1,37 1,82 0,73 0,03 2,33 
Cr 71,6 66,2 77,9 75,5 35,2 104 1,42 1,22 1,61 1,18 0,86 1,70 
Co 10,1 8,55 12,7 23,5 3,77 96,0 0,63 0,30 0,97 1,41 0,13 1,95 
Ni 35,9 31,4 41,9 36,6 17,8 68,7 0,81 0,65 0,97 1,09 0,54 1,74 
Mo 1,26 0,83 2,11 2,78 1,19 6,25 – n.d. n.d. 0,002 n.d. 0,01 
Cd 0,48 0,31 0,59 1,30 0,55 2,54 0,07 0,03 0,11 0,06 0,03 0,12 
Bi 1,91 1,13 2,99 55,8 2,56 279 0,31 0,27 0,35 1,76 0,51 5,40 
Sn 5,45 4,14 7,00 16,9 5,44 38,4 0,02 0,003 0,03 0,002 0,0004 0,004 
W 59,4 35,1 86,8 106 36,2 303 0,04 0,03 0,04 0,22 0,03 0,77 
Ag 0,55 0,46 0,65 0,88 0,49 2,38 – n.d. n.d. 0,02 n.d. 0,07 
As 404 213 526 18189 586 104545 6,98 6,59 7,37 141 33,2 455 
U 5,13 n.d. 9,73 5,51 n.d. 11,3 0,50 n.d. 0,99 0,73 0,11 1,80 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção fraca a forte de Mn, fraca 

ou muito fraca a intermédia de Cu, Cr, Co, Ni e Cd e muito fraca a fraca para os restantes 

elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB reveladores de absorção fraca a forte 

de Mn, intermédia de Zn, fraca ou muito fraca a intermédia de Cu, Co, Ni e Cd e muito fraca a 

fraca para os restantes elementos. Estes valores indicam que esta espécie pode, com algumas 

reservas, ser considerada acumuladora de Mn (ramos e folhas). 

Os valores de FB indicam que esta espécie pode ser considerada tolerante às 

concentrações biodisponíveis de Mn, Cu, Zn, Cr e Ni e, em menor grau, de Co, Cd, Sn, W e As 

(folhas). 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.6) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo subjacente para o W e o As e entre as concentrações no material lenhoso e os 

teores totais do solo para o Cu e o U. Também se verificam correlações negativas significativas 

entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores totais do solo subjacente para o Co e 

o Sn e entre as concentrações no material foliar e os teores totais do solo para o U. 

Relativamente ao Co, a relação observada prende-se com o facto de os teores mais 

elevados deste elemento ocorrerem nas plantas do perfil 1, cujos solos apresentam os teores de 

Co, quer totais quer biodisponíveis, mais baixos. Uma explicação possível para esta situação 

reside no facto da presença de Mn no solo exercer grande influência na mobilidade e absorção do 

Co, devido à formação de óxidos de Mn que retêm fortemente o Co nos solos. Esta interpretação 

tem eco na correlação positiva significativa observada entre o Mn e o Co nas amostras de solo e 

na correlação negativa significativa verificada entre o Mn do solo e o Co da planta. Quanto ao Sn, 

o coeficiente determinado está relacionado com o facto de os teores mais elevados deste 

elemento ocorrerem nas plantas do perfil 1, cujos solos apresentam os teores totais de Sn mais 

baixos. Portanto, nesta relação, a fracção biodisponível deve jogar um papel importante, uma vez 

que esta é superior nos solos do perfil 1 comparativamente aos do perfil 2. 

Relativamente ao U, verifica-se que os teores bioacumulados são maiores nas folhas do 

perfil 1, embora os seus teores nos solos sejam superiores no perfil 2. Atendendo a que esta 

relação inversa não se verifica também para os ramos, a explicação pode residir em mecanismos 

de barreiras fisiológicas que dificultam a translocação do elemento das partes lenhosas para as 

foliares. Quanto às correlações entre os elementos nos órgãos da planta e nas fracções 

biodisponíveis dos respectivos substratos, verificam-se diversas correlações significativas, entre 

diferentes elementos e materiais, mas para o mesmo elemento não se verificam correlações 

significativas entre as respectivas concentrações tecidulares e biodisponíveis. 

 
 

8.3.5.2- Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 
 
Nas tabelas 8.46 e 8.47 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie (ramos), assim como dos respectivos 

solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nos casos anteriores. 
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Tabela 8.46- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. da área de Rio de Frades (valores em mg/kg com excepção do Fe total 
dos solos que é expresso em %). 
 
 Planta – Ramos (n=24)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 78,5 83,1 42,7 105 19,0 0,24

CAB 0,0017 0,0019 0,0005 0,0026 0,0006 0,3683 
FB 0,2605 – 0,1020 0,6203 – – 

Mn 116 95,5 56,4 221 54,2 0,47 
CAB 0,3280 0,2798 0,0828 0,7073 0,1803 0,5496 

FB 6,3532 – 1,8338 12,233 – – 
Cu 4,65 4,53 3,89 6,30 0,62 0,13 

CAB 0,1168 0,1089 0,0509 0,2215 0,0487 0,4172 
FB 3,5442 – 1,0617 9,6238 – – 

Zn 20,9 21,5 13,2 27,3 4,03 0,19 
CAB 0,1447 0,1388 0,0740 0,2236 0,0391 0,2701 

FB 8,2800 – 3,8438 12,067 – – 
Pb 0,26 0,17 0,03 0,67 0,24 0,93 

CAB 0,0092 0,0057 0,0009 0,0258 0,0096 1,0392 
FB 0,9312 – 0,2735 2,7463 – – 

Cr 0,48 0,53 0,27 0,71 0,14 0,29 
CAB 0,0060 0,0062 0,0039 0,0086 0,0014 0,2256 

FB 0,3816 – 0,2119 0,6310 – – 
Co 0,28 0,28 0,08 0,63 0,15 0,53 

CAB 0,0239 0,0296 0,0026 0,0461 0,0139 0,5817 
FB 0,2286 – 0,0911 0,3688 – – 

Ni 2,34 1,28 0,55 7,40 2,19 0,94 
CAB 0,0667 0,0391 0,0145 0,2887 0,0770 1,1541 

FB 2,4955 – 0,5980 6,6898 – – 
Mo 1,20 1,38 0,27 1,91 0,48 0,40 

CAB 0,7676 0,7417 0,1203 1,8084 0,5709 0,7438 
FB – – – – – – 

Cd 0,12 0,14 0,002 0,18 0,06 0,47 
CAB 0,1803 0,1955 0,0038 0,4437 0,1397 0,7750 

FB 2,1342 – 0,0183 4,5297 – – 
Bi 0,04 0,03 n.d. 0,08 0,02 0,53 

CAB 0,0167 0,0046 0,0000 0,0622 0,0218 1,3040 
FB 0,1008 – 0,0000 0,2781 – – 

Sn 0,30 0,21 0,08 1,00 0,29 0,95 
CAB 0,0353 0,0223 0,0035 0,1179 0,0334 0,9477 

FB 168,42 – 3,5659 413,17 – – 
W 1,07 0,89 0,20 2,25 0,61 0,57 

CAB 0,0190 0,0156 0,0037 0,0622 0,0147 0,7711 
FB 37,757 – 18,342 65,543 – – 

Ag 0,71 0,71 0,23 2,10 0,55 0,77 
CAB 1,2325 1,0246 0,3488 3,2191 0,9118 0,7398 

FB – – 4,7022 – – – 
As 6,39 4,92 1,66 18,9 4,82 0,75 

CAB 0,0104 0,0089 0,0008 0,0350 0,0112 1,0824 
FB 0,5240 – 0,0790 1,2048 – – 

U 0,03 0,03 0,01 0,05 0,01 0,56 
CAB 0,0030 0,0037 0,0010 0,0046 0,0013 0,4377 

FB 0,0389 – 0,0223 0,0702 – – 
 Solos – análise total (n=24) Solos – fracção biodisponível (n=5) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 5,04 4,63 3,24 9,03 1,66 0,33 532 161 980
Mn 478 264 227 1703 451 0,94 30,1 5,72 51,5 
Cu 45,2 39,9 25,5 84,5 16,7 0,37 1,99 n.d. 3,93 
Zn 153 134 105 259 48,1 0,31 2,94 1,82 5,20 
Pb 35,3 33,9 19,9 67,3 12,9 0,36 1,12 0,03 2,33 
Cr 78,8 74,2 66,2 104 11,6 0,15 1,34 1,08 1,70 
Co 20,9 11,0 6,19 96,0 27,3 1,30 1,36 0,30 1,95 
Ni 38,6 36,5 25,3 68,7 11,9 0,31 1,09 0,65 1,74 
Mo 2,33 1,89 0,83 6,25 1,65 0,71 – n.d. n.d. 
Cd 0,96 0,67 0,31 2,54 0,71 0,74 0,07 0,03 0,12 
Bi 9,40 3,86 1,13 37,0 11,3 1,20 0,45 0,27 0,56 
Sn 12,4 8,48 4,14 38,4 10,5 0,85 0,008 0,001 0,03 
W 65,6 61,2 35,1 118 27,2 0,42 0,04 0,03 0,04 
Ag 0,58 0,60 0,46 0,69 0,06 0,11 0,01 n.d. 0,07 
As 1389 845 213 4246 1256 0,90 24,7 6,59 38,3 
U 5,58 8,04 n.d. 11,3 4,61 0,83 0,76 n.d. 1,80 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Tabela 8.47- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. dos perfis de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Ramos (n=24)
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=15) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 89,5 74,4 105 71,8 42,7 104

CAB 0,0022 0,0019 0,0026 0,0014 0,0005 0,0023 
FB 0,4722 0,3241 0,6203 0,1193 0,1020 0,1414 

Mn 103 56,4 189 124 65,8 221 
CAB 0,4118 0,2483 0,7073 0,2778 0,0828 0,4938 

FB 10,590 8,9463 12,233 3,5289 1,8338 4,6780 
Cu 4,77 3,89 6,30 4,57 3,92 5,24 

CAB 0,1501 0,1089 0,2215 0,0968 0,0509 0,1649 
FB – 9,6238 – 1,5177 1,0617 1,7589 

Zn 17,6 13,2 23,1 22,9 18,6 27,3 
CAB 0,1487 0,1248 0,1844 0,1424 0,0740 0,2236 

FB 9,5611 7,0554 12,067 7,4258 3,8438 9,2610 
Pb 0,39 0,17 0,59 0,17 0,03 0,67 

CAB 0,0173 0,0057 0,0258 0,0043 0,0009 0,0176 
FB 0,3149 0,3113 0,3186 1,3420 0,2735 2,7463 

Cr 0,33 0,27 0,37 0,57 0,42 0,71 
CAB 0,0046 0,0039 0,0050 0,0069 0,0055 0,0086 

FB 0,2517 0,2119 0,2915 0,4683 0,3353 0,6310 
Co 0,17 0,08 0,32 0,35 0,25 0,63 

CAB 0,0176 0,0073 0,0339 0,0276 0,0026 0,0461 
FB 0,2299 0,0911 0,3688 0,2276 0,1743 0,3230 

Ni 1,44 0,55 2,50 2,88 0,74 7,40 
CAB 0,0417 0,0145 0,0713 0,0818 0,0170 0,2887 

FB 2,1244 0,5980 3,6507 2,7430 0,6791 6,6898 
Mo 1,12 0,27 1,68 1,25 0,75 1,91 

CAB 0,9561 0,3182 1,8084 0,6544 0,1203 1,6076 
FB – – – – – – 

Cd 0,10 0,002 0,17 0,13 0,07 0,18 
CAB 0,2463 0,0038 0,4437 0,1407 0,0346 0,2469 

FB 2,2740 0,0183 4,5297 2,0410 1,0630 3,4322 
Bi 0,05 0,03 0,08 0,02 n.d. 0,04 

CAB 0,0324 0,0105 0,0622 0,0017 0,0000 0,0057 
FB 0,1987 0,1193 0,2781 0,0355 0,0000 0,0653 

Sn 0,20 0,11 0,28 0,36 0,08 1,00 
CAB 0,0398 0,0172 0,0518 0,0326 0,0035 0,1179 

FB 35,209 3,5659 66,852 257,23 132,07 413,17 
W 0,62 0,20 0,89 1,34 0,80 2,25 

CAB 0,0120 0,0037 0,0226 0,0232 0,0090 0,0622 
FB 24,946 18,342 31,549 46,297 24,673 65,543 

Ag 1,23 0,72 2,10 0,40 0,23 0,79 
CAB 2,1792 1,4318 3,2191 0,6645 0,3488 1,2784 

FB – – – – 4,7022 – 
As 5,66 4,21 8,33 6,82 1,66 18,9 

CAB 0,0178 0,0089 0,0350 0,0059 0,0008 0,0223 
FB 0,9166 0,6285 1,2048 0,2622 0,0790 0,5410 

U 0,03 0,01 0,05 0,02 0,01 0,04 
CAB 0,0031 0,0022 0,0041 0,0031 0,0010 0,0046 

FB – 0,0387 – 0,0390 0,0223 0,0702 
 Solos – análise total (n=24) Solos – fracção biodisponível (n=5) 
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=15) Perfil 1 (n=2) Perfil 2 (n=3)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 4,07 3,33 4,86 5,62 3,24 9,03 220 161 280 739 619 980
Mn 248 227 267 615 236 1703 12,9 5,72 20,1 41,5 21,4 51,5 
Cu 33,4 25,5 39,9 52,3 29,8 84,5 0,31 n.d. 0,62 3,11 2,70 3,93 
Zn 118 105 131 174 122 259 1,90 1,82 1,98 3,62 2,83 5,20 
Pb 25,0 19,9 33,7 41,5 30,4 67,3 1,59 1,37 1,82 0,80 0,03 2,33 
Cr 71,6 66,2 77,9 83,2 66,4 104 1,42 1,22 1,61 1,29 1,08 1,70 
Co 10,1 8,55 12,7 27,4 6,19 96,0 0,63 0,30 0,97 1,84 1,62 1,95 
Ni 35,9 31,4 41,9 40,2 25,3 68,7 0,81 0,65 0,97 1,28 1,05 1,74 
Mo 1,26 0,83 2,11 2,98 1,19 6,25 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
Cd 0,48 0,31 0,59 1,25 0,55 2,54 0,07 0,03 0,11 0,07 0,05 0,12 
Bi 1,91 1,13 2,99 13,9 2,56 37,0 0,31 0,27 0,35 0,54 0,51 0,56 
Sn 5,45 4,14 7,00 16,6 5,44 38,4 0,02 0,003 0,03 0,002 0,001 0,004 
W 59,4 35,1 86,8 69,3 36,2 118 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 
Ag 0,55 0,46 0,65 0,61 0,49 0,69 – n.d. n.d. 0,02 n.d. 0,07 
As 404 213 526 1980 586 4246 6,98 6,59 7,37 36,6 33,2 38,3 
U 5,13 n.d. 9,73 5,85 n.d. 11,3 0,50 n.d. 0,99 0,93 0,50 1,80 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Todas as amostras desta planta apresentam concentrações de W que superam os níveis 

normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). A maioria das amostras também 

apresenta teores bioacumulados de Cr, Mo, Ag e As excessivos, assim como parte das amostras 

também apresenta concentrações que superam os níveis normais em Ni. Os restantes elementos 

ocorrem em níveis normais ou, em alguns casos, reveladores de deficiência, como acontece com 

o Cu em grande parte das amostras e com o Zn em algumas amostras. O Pb também ocorre em 

teores relativamente baixos. 

Os valores de CAB são indicadores de absorção intermédia a forte de Mo e Ag, fraca ou 

muito fraca a intermédia de Mn, Cu, Zn, Ni, Cd e Sn e muito fraca a fraca para os restantes 

elementos. Estes valores evidenciam que esta espécie pode ser considerada acumuladora de Ag 

e, em menor grau, de Mo. De uma maneira geral, os teores bioacumulados mais elevados 

encontram-se associados às amostras do perfil 2 (escombreiras), em correspondência com os 

respectivos teores totais e biodisponíveis das amostras de solos. Os casos excepcionais traduzem 

a influência de outros factores, como os fisiológicos e as relações antagónicas ou sinérgicas entre 

os elementos. 

Os valores de FB calculados indicam que esta espécie também se encontra adaptada às 

concentrações biodisponíveis de grande parte dos elementos vestigiais, podendo ser considerada 

tolerante às concentrações de Mn, Cu, Zn, Sn e W e, em menor grau, de Pb, Ni, Cd, Ag e As. 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.6) mostra que esta espécie apresenta uma 

correlação positiva significativa entre as concentrações tecidulares e os teores totais do solo 

subjacente para o Cr. Por outro lado, observam-se correlações negativas significativas entre as 

concentrações totais na planta e no solo para o Fe e o Pb. 

Relativamente ao Fe, a relação observada ocorre porque os solos do perfil 2 são os que 

apresentam as concentrações totais e da fracção biodisponível mais elevadas deste elemento e, 

no entanto, as plantas com mais Fe encontram-se no perfil 1. A explicação pode estar relacionada 

com a influência da absorção do Mn, fenómeno que já foi referido anteriormente, uma vez que se 

verificam, por um lado, a correlação positiva significativa entre os teores de Mn e de Fe no solo e, 

por outro, a correlação negativa significativa entre o teor de Mn no solo e o teor de Fe na planta. 

Quanto ao Pb, o coeficiente obtido está relacionado com o facto de, em geral, os teores 

mais elevados deste elemento ocorrerem nas plantas do perfil 1, quando os teores totais nos 

solos são superiores no perfil 2. Portanto, nesta relação, a fracção biodisponível parece ser 

determinante, uma vez que esta é superior nos solos do perfil 1 comparativamente aos do perfil 2. 

Por sua vez, esta relação entre os teores totais e os biodisponíveis, nestas amostras, pode ser 

atribuída à influência do fosfato (capítulo 7). 

Quanto às correlações entre os elementos dos tecidos biológicos e das fracções 

biodisponíveis dos respectivos substratos, verifica-se apenas a correlação positiva significativa 

para o Pb. Assim, esta planta, nestas condições de solo, revela-se boa indicadora biogeoquímica 

do Pb biodisponível, enquanto que com o Pb total mantém uma relação linear negativa, devido à 
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ausência de proporcionalidade entre os teores totais e biodisponíveis deste elemento nestes 

solos. 

 

 
8.3.5.3- Pinus pinaster Aiton 

 
Nas tabelas 8.48 e 8.49 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. 

As concentrações dos diversos elementos variam em função do tipo de material biológico 

analisado, verificando-se que o material lenhoso apresenta os conteúdos mais elevados de Cu, 

Cr, Mo e Cd, enquanto que o material foliar exibe teores superiores de Fe, Mn, Zn, Co, Bi, Sn, W, 

As e U. Relativamente aos restantes elementos (Pb, Ni e Ag) verificam-se distribuições similares. 

Todas as amostras de ramos apresentam teores bioacumulados de Cr e Cd superiores aos 

níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) e todas as 

amostras de folhas também apresentam teores excessivos de Cr e As. Parte das amostras de 

ramos ainda apresenta concentrações de Ni, W e As que superam os valores normais. A maior 

parte das amostras de folhas também apresenta conteúdos de Cd e W superiores aos referidos 

níveis normais, e uma parte das amostras supera estes níveis em Mn, Co, Ni e U. 

Verificam-se ainda as situações, já frequentes, de deficiências em Cu e Mo, ao nível dos 

ramos e principalmente das folhas, e de Zn ao nível dos ramos, assim como os teores 

relativamente baixos de Pb, Sn e Ag, que devem estar relacionados com os aspectos já 

anteriormente mencionados. O caso particular da maior deficiência em Cu ao nível das folhas 

parece corresponder ao antagonismo que vulgarmente se verifica entre o Cu e Fe (REILLY & 

REILLY, 1973). 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção intermédia a forte de Cd, 

fraca a forte de Mn, fraca ou muito fraca a intermédia de Cu, Zn, Cr, Co, Ni, Mo e Ag e muito fraca 

a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB reveladores 

de absorção intermédia a forte de Mn, intermédia de Cd, fraca ou muito fraca a intermédia de Zn, 

Cr, Co, Ni e Ag e muito fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores evidenciam que 

esta espécie pode ser considerada acumuladora de Cd (ramos) e de Mn (ramos e folhas). 

Por sua vez, os valores de FB indicam que esta espécie é tolerante às concentrações 

biodisponíveis de Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Sn e W e, em menor grau, de Pb, Co e Ag e As (folhas). 

O cálculo dos coeficientes de correlação linear (anexo 8.6) mostram que esta espécie 

apresenta correlações positivas significativas entre as concentrações totais em ambos os órgãos e 

nos solos subjacentes para o Bi, entre as concentrações totais no material lenhoso e nos solos 

para o U e entre as concentrações totais no material foliar e no solo para o Cu e o Ni. Por outro 

lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores totais em ambos os 

órgãos e nos solos para o Fe, o Co e o Sn, entre os teores totais nos ramos e nos solos para o Zn, 

a Ag e o As e entre os teores totais nas folhas e nos solos para o U. 
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Tabela 8.48- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pinus pinaster Aiton da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=21) Folhas (n=21) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 66,8 64,1 30,2 117 23,9 0,36 101 103 58,2 143 24,3 0,24

CAB 0,0016 0,0017 0,0003 0,0024 0,0007 0,4232 0,0023 0,0026 0,0006 0,0035 0,0009 0,3737 
FB 0,2818 – 0,0813 0,6962 – – 0,3888 – 0,1113 0,8458 – – 

Mn 113 106 51,4 282 70,7 0,63 342 258 167 955 241 0,71 
CAB 0,3598 0,2492 0,0624 1,1357 0,3026 0,8411 1,1124 0,8617 0,1811 3,8457 1,0218 0,9186 

FB 9,8619 – 2,2586 21,415 – – 25,555 – 5,8282 45,006 – – 
Cu 3,24 3,66 1,66 5,44 1,24 0,38 2,91 2,56 2,20 5,51 0,99 0,34 

CAB 0,0728 0,0727 0,0330 0,1132 0,0275 0,3783 0,0644 0,0651 0,0383 0,0884 0,0145 0,2247 
FB 1,9974 – 1,3206 3,1598 – – 1,8172 – 0,7054 3,8383 – – 

Zn 20,7 19,1 8,83 36,0 8,26 0,40 35,5 26,6 17,4 78,3 20,6 0,58 
CAB 0,1524 0,1315 0,0340 0,3058 0,0862 0,5653 0,2575 0,1929 0,0687 0,5972 0,1764 0,6850 

FB 8,9306 – 2,7706 17,290 – – 9,7847 – 5,1100 15,122 – – 
Pb 0,36 0,34 0,05 0,82 0,21 0,57 0,39 0,34 0,19 0,72 0,16 0,42 

CAB 0,0126 0,0090 0,0012 0,0355 0,0106 0,8413 0,0130 0,0113 0,0047 0,0263 0,0077 0,5949 
FB 2,5437 – 0,1238 9,3699 – – 3,1131 – 0,1285 11,793 – – 

Cr 3,94 2,71 1,20 12,3 3,44 0,87 2,84 0,98 0,56 12,6 3,92 1,38 
CAB 0,0541 0,0382 0,0120 0,1661 0,0495 0,9152 0,0395 0,0134 0,0056 0,1704 0,0561 1,4198 

FB 3,2665 – 1,1995 7,2560 – – 2,4033 – 0,4829 7,4432 – – 
Co 0,71 0,75 0,38 0,96 0,18 0,26 0,94 0,96 0,54 1,32 0,20 0,21 

CAB 0,0654 0,0732 0,0040 0,1075 0,0321 0,4915 0,0881 0,1036 0,0057 0,1553 0,0432 0,4906 
FB 1,2326 – 0,4183 3,1064 – – 1,4195 – 0,4748 3,2654 – – 

Ni 4,42 3,74 1,93 8,90 2,32 0,53 4,83 3,40 1,57 14,0 3,89 0,81 
CAB 0,1128 0,0966 0,0515 0,2541 0,0631 0,5594 0,1138 0,0939 0,0419 0,2271 0,0636 0,5594 

FB 5,2074 – 2,1169 13,000 – – 4,1689 – 1,7230 10,518 – – 
Mo 0,05 0,03 n.d. 0,14 0,04 0,82 0,03 – n.d. 0,08 0,03 1,04 

CAB 0,0344 0,0148 0,0000 0,1049 0,0335 0,9724 0,0086 – 0,0000 0,0379 0,0138 1,5947 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,70 0,70 0,21 1,25 0,28 0,39 0,36 0,43 0,14 0,54 0,14 0,39 
CAB 1,0494 1,0213 0,2163 2,1162 0,6990 0,6661 0,5069 0,5501 0,1606 0,9235 0,2915 0,5750 

FB 11,419 – 1,9728 18,799 – – 4,6061 – 1,2920 7,5519 – – 
Bi 0,01 0,02 n.d. 0,03 0,01 0,78 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,68 

CAB 0,0041 0,0012 0,0000 0,0142 0,0046 1,1166 0,0081 0,0028 0,0006 0,0267 0,0090 1,1138 
FB 0,0255 – 0,0000 0,0513 – – 0,0671 – 0,0131 0,1192 – – 

Sn 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,39 0,07 0,07 0,03 0,11 0,02 0,29 
CAB 0,0027 0,0028 0,0004 0,0057 0,0017 0,6312 0,0106 0,0100 0,0016 0,0234 0,0065 0,6190 

FB 8,0201 – 0,7455 18,344 – – 27,387 – 2,0812 58,700 – – 
W 0,22 0,12 0,01 0,49 0,19 0,86 0,30 0,19 0,04 0,70 0,25 0,83 

CAB 0,0036 0,0021 0,0001 0,0113 0,0036 1,0131 0,0046 0,0032 0,0007 0,0122 0,0039 0,8497 
FB 9,5952 – 2,0799 15,707 – – 12,3914 – 2,7222 17,054 – – 

Ag 0,06 0,05 0,01 0,14 0,05 0,76 0,07 0,08 0,01 0,12 0,03 0,46 
CAB 0,1137 0,0723 0,0241 0,2660 0,0955 0,8398 0,1259 0,1158 0,0241 0,2118 0,0646 0,5128 

FB – – 0,6619 – – – – – 1,1887 – – – 
As 2,55 0,96 0,34 6,39 2,30 0,90 7,67 5,64 1,99 22,6 6,20 0,81 

CAB 0,0056 0,0015 0,0001 0,0195 0,0068 1,1989 0,0138 0,0107 0,0009 0,0420 0,0140 1,0158 
FB 0,3825 – 0,0264 0,6715 – – 0,7360 – 0,0948 1,4457 – – 

U 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,31 0,06 0,06 0,02 0,08 0,02 0,29 
CAB 0,0029 0,0029 0,0021 0,0033 0,0003 0,0919 0,0060 0,0056 0,0020 0,0099 0,0030 0,5003 

FB 0,0321 – 0,0134 0,0548 – – 0,0659 – 0,0356 0,1096 – – 
 Solos – análise total (n=21) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 4,83 4,49 3,24 9,03 1,67 0,35 510 161 980
Mn 478 263 227 1703 484 1,01 24,7 5,72 51,5 
Cu 47,2 41,0 25,5 84,5 17,0 0,36 1,81 n.d. 3,93 
Zn 157 134 105 259 50,5 0,32 2,96 1,82 5,20 
Pb 35,5 33,7 19,9 67,3 13,8 0,39 1,39 0,03 2,33 
Cr 76,0 74,0 66,2 100 9,12 0,12 1,40 1,08 1,70 
Co 22,3 9,81 6,19 96,0 29,0 1,30 1,21 0,30 1,95 
Ni 40,2 36,8 25,3 68,7 11,9 0,30 1,10 0,65 1,74 
Mo 2,16 1,47 0,83 6,25 1,69 0,78 – n.d. n.d. 
Cd 1,00 0,59 0,31 2,54 0,75 0,75 0,08 0,03 0,12 
Bi 8,19 2,86 1,13 37,0 11,6 1,42 0,42 0,27 0,56 
Sn 9,01 6,67 4,14 21,3 5,28 0,59 0,01 0,001 0,03 
W 69,2 61,8 35,1 118 27,2 0,39 0,04 0,03 0,04 
Ag 0,58 0,58 0,46 0,69 0,07 0,11 0,02 n.d. 0,07 
As 1259 623 213 4246 1293 1,03 21,4 6,59 38,3 
U 5,16 6,18 n.d. 11,3 4,78 0,93 0,82 n.d. 1,80 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
 

 

 - 559 -



Capítulo 8 – BIOGEOQUÍMICA: RELAÇÕES SOLO – PLANTA 

Tabela 8.49- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Pinus 
pinaster Aiton em cada um dos perfis da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=21) Folhas (n=21) 
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=12) Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=12)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 78,5 56,8 117 57,9 30,2 83,6 122 101 143 86,0 58,2 115

CAB 0,0019 0,0015 0,0024 0,0013 0,0003 0,0023 0,0030 0,0026 0,0035 0,0019 0,0006 0,0030 
FB 0,4624 0,2286 0,6962 0,1012 0,0813 0,1211 0,6439 0,4419 0,8458 0,1337 0,1113 0,1562 

Mn 80,3 51,4 129 137 52,6 282 219 167 270 433 203 955 
CAB 0,3233 0,2261 0,4897 0,3872 0,0624 1,1357 0,8859 0,6998 1,0292 1,2823 0,1811 3,8457 

FB 12,314 3,2130 21,415 7,4099 2,2586 12,561 26,928 8,8511 45,006 24,182 5,8282 42,535 
Cu 2,48 1,66 3,91 3,81 2,01 5,44 2,53 2,25 2,94 3,20 2,20 5,51 

CAB 0,0749 0,0466 0,1055 0,0712 0,0330 0,1132 0,0770 0,0690 0,0884 0,0550 0,0383 0,0727 
FB – 3,1598 – 1,4162 1,3206 1,5118 – 3,8383 – 0,8067 0,7054 0,9080 

Zn 25,9 14,7 36,0 16,8 8,82 25,9 40,9 17,4 78,3 31,5 17,8 60,2 
CAB 0,2207 0,1315 0,3058 0,1012 0,0340 0,1930 0,3398 0,1548 0,5972 0,1958 0,0687 0,4483 

FB 12,947 8,6042 17,290 4,9141 2,7706 7,0576 12,625 10,127 15,122 6,9449 5,1100 8,7798 
Pb 0,52 0,32 0,82 0,25 0,05 0,40 0,51 0,27 0,72 0,30 0,19 0,38 

CAB 0,0217 0,0133 0,0355 0,0059 0,0012 0,0100 0,0204 0,0137 0,0263 0,0074 0,0047 0,0126 
FB 0,3405 0,2516 0,4293 4,7468 0,1238 9,3699 0,2653 0,2129 0,3177 5,9608 0,1285 11,793 

Cr 5,99 1,38 12,3 2,41 1,20 3,52 5,41 0,88 12,6 0,91 0,56 1,36 
CAB 0,0841 0,0207 0,1661 0,0316 0,0120 0,0477 0,0762 0,0132 0,1704 0,0120 0,0056 0,0197 

FB 4,2278 1,1995 7,2560 2,3053 1,9739 2,6367 4,1033 0,7635 7,4432 0,7033 0,4829 0,9237 
Co 0,78 0,50 0,96 0,65 0,38 0,84 1,06 0,91 1,32 0,85 0,54 1,10 

CAB 0,0768 0,0590 0,0983 0,0568 0,0040 0,1075 0,1043 0,1033 0,1060 0,0760 0,0057 0,1553 
FB 2,0108 0,9152 3,1064 0,4544 0,4183 0,4905 2,2799 1,2943 3,2654 0,5591 0,4748 0,6433 

Ni 4,86 1,93 8,90 4,09 1,96 7,42 4,14 1,57 7,20 5,34 2,13 14,0 
CAB 0,1410 0,0515 0,2541 0,0916 0,0691 0,1205 0,1200 0,0419 0,2055 0,1091 0,0490 0,2271 

FB 7,5585 2,1169 13,000 2,8562 2,1350 3,5774 6,1206 1,7230 10,518 2,2171 1,9566 2,4776 
Mo 0,08 n.d. 0,14 0,03 0,02 0,04 0,03 0,004 0,08 – n.d. n.d. 

CAB 0,0653 0,0000 0,1049 0,0113 0,0053 0,0185 0,0201 0,0044 0,0379 – – – 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,67 0,21 1,25 0,72 0,55 0,86 0,28 0,14 0,54 0,42 0,31 0,50 
CAB 1,4513 0,4040 2,1162 0,7480 0,2163 1,4190 0,5794 0,2646 0,9235 0,4525 0,1606 0,9096 

FB 10,346 1,9728 18,719 12,492 6,1853 18,799 3,4538 1,2920 5,6157 5,7584 3,9649 7,5519 
Bi 0,01 n.d. 0,02 0,02 n.d. 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,05 

CAB 0,0066 0,0000 0,0142 0,0023 0,0000 0,0063 0,0143 0,0028 0,0267 0,0033 0,0006 0,0098 
FB 0,0256 0,0000 0,0513 0,0253 0,0056 0,0451 0,0924 0,0655 0,1192 0,0418 0,0131 0,0705 

Sn 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03 0,08 0,06 0,11 0,06 0,03 0,09 
CAB 0,0037 0,0019 0,0057 0,0019 0,0004 0,0039 0,0156 0,0100 0,0234 0,0068 0,0016 0,0124 

FB 4,0376 0,7455 7,3297 12,003 5,6615 18,344 16,140 2,0812 30,198 38,635 18,570 58,700 
W 0,31 0,11 0,44 0,15 0,01 0,49 0,41 0,18 0,62 0,22 0,04 0,70 

CAB 0,0061 0,0021 0,0113 0,0017 0,0001 0,0046 0,0075 0,0032 0,0122 0,0024 0,0007 0,0066 
FB 12,480 9,2523 15,707 6,7106 2,0799 11,341 15,317 13,581 17,054 9,4656 2,7222 16,209 

Ag 0,09 0,01 0,14 0,04 0,02 0,06 0,08 0,01 0,12 0,07 0,05 0,09 
CAB 0,1798 0,0241 0,2660 0,0641 0,0360 0,0902 0,1477 0,0241 0,2118 0,1096 0,0763 0,1590 

FB – – – – 0,6619 – – – – – 1,1887 – 
As 3,31 0,71 5,0 1,99 0,34 6,39 6,80 5,05 10,0 8,33 1,99 22,6 

CAB 0,0103 0,0015 0,0195 0,0022 0,0001 0,0076 0,0214 0,0107 0,0420 0,0081 0,0009 0,0268 
FB 0,6601 0,6486 0,6715 0,1048 0,0264 0,1833 1,1000 0,7542 1,4457 0,3720 0,0948 0,6492 

U 0,02 0,01 0,03 0,02 0,015 0,03 0,06 0,05 0,08 0,05 0,02 0,07 
CAB 0,0030 0,0029 0,0030 0,0027 0,0021 0,0033 0,0077 0,0056 0,0099 0,0043 0,0020 0,0071 

FB – 0,0283 – 0,0341 0,0134 0,0548 – 0,0525 – 0,0726 0,0356 0,1096 
 Solos – análise total (n=21) Solos – fracção biodisponível (n=4) 
 Perfil 1 (n=9) Perfil 2 (n=12) Perfil 1 (n=2) Perfil 2 (n=2)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 4,07 3,33 4,86 5,40 3,24 9,03 220 161 280 800 619 980
Mn 248 227 267 651 236 1703 12,9 5,72 20,1 36,5 21,4 51,5 
Cu 33,4 25,5 39,9 57,5 38,6 84,5 0,31 n.d. 0,62 3,31 2,70 3,93 
Zn 118 105 131 186 130 259 1,90 1,82 1,98 4,02 2,83 5,20 
Pb 25,0 19,9 33,7 43,4 30,4 67,3 1,59 1,37 1,82 1,18 0,03 2,33 
Cr 71,6 66,2 77,9 79,3 66,4 100 1,42 1,22 1,61 1,39 1,08 1,70 
Co 10,1 8,55 12,7 31,4 6,19 96,0 0,63 0,30 0,97 1,79 1,62 1,95 
Ni 35,9 31,4 41,9 43,4 25,3 68,7 0,81 0,65 0,97 1,39 1,05 1,74 
Mo 1,26 0,83 2,11 2,83 1,19 6,25 – n.d. n.d. – n.d. n.d. 
Cd 0,48 0,31 0,59 1,39 0,55 2,54 0,07 0,03 0,11 0,08 0,05 0,12 
Bi 1,91 1,13 2,99 12,9 2,56 37,0 0,31 0,27 0,35 0,54 0,51 0,56 
Sn 5,45 4,14 7,00 11,7 5,44 21,3 0,02 0,003 0,03 0,003 0,001 0,004 
W 59,4 35,1 86,8 76,6 36,2 118 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 
Ag 0,55 0,46 0,65 0,61 0,49 0,69 – n.d. n.d. 0,04 n.d. 0,07 
As 404 213 526 1901 586 4246 6,98 6,59 7,37 35,7 33,2 38,3 
U 5,13 n.d. 9,73 5,18 n.d. 11,3 0,50 n.d. 0,99 1,15 0,50 1,80 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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O cálculo dos coeficientes de correlação linear (anexo 8.6) mostram que esta espécie 
apresenta correlações positivas significativas entre as concentrações totais em ambos os órgãos e 
nos solos subjacentes para o Bi, entre as concentrações totais no material lenhoso e nos solos 
para o U e entre as concentrações totais no material foliar e no solo para o Cu e o Ni. Por outro 
lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre os teores totais em ambos os 
órgãos e nos solos para o Fe, o Co e o Sn, entre os teores totais nos ramos e nos solos para o Zn, 
a Ag e o As e entre os teores totais nas folhas e nos solos para o U. 

Como já foi referido anteriormente, as relações verificadas entre as concentrações dos 
elementos nos solos e nos tecidos de Pinus pinaster Aiton devem estar dependentes de aspectos 
fisiológicos intrínsecos da espécie, que dificultam o estabelecimento de correlações directas entre 
os teores no solo e nos materiais biológicos. Este aspecto já foi discutido anteriormente para o Fe 
e a Ag. Relativamente ao As, alguns trabalhos têm mostrado que também a bioacumulação deste 
elemento aumenta com a idade das folhas e diminui com a dos ramos (PRATAS, 1996; PRATAS, 
2001; FAVAS et al., 2003; FAVAS & PRATAS, 2007a). 

Relativamente ao Co, a relação observada é dependente do facto de os teores mais 
elevados deste elemento ocorrerem nas plantas do perfil 1, cujos solos apresentam os teores de 
Co, quer totais quer biodisponíveis, mais baixos. Assim, uma explicação possível pode remeter 
para a presença de teores mais elevados de Mn nos solos do perfil 2, que condicionam a 
mobilidade e absorção do Co, devido à formação de óxidos de Mn, retendo o Co nestes solos. 
Esta interpretação é corroborada pela correlação positiva muito significativa observada entre o Mn 
e o Co nas amostras de solo e pela correlação negativa significativa verificada entre o Mn do solo 
e o Co da planta. 

Quanto ao Sn, a relação obtida prende-se com o facto de os teores mais elevados deste 
elemento ocorrerem nas plantas do perfil 1, principalmente ao nível das folhas, cujos solos 
apresentam os teores totais de Sn mais baixos. Assim, tal como já observado anteriormente, a 
fracção biodisponível deve ser determinante, uma vez que esta é superior nos solos do perfil 1 
comparativamente aos do perfil 2. Nesta relação, também é necessário considerar que este 
elemento é preferencialmente acumulado na raiz, sendo pobremente translocado para as partes 
aéreas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001). 

Para a correlação verificada com o Zn devem concorrer diversas relações, antagónicas ou 
sinérgicas, entre este e outros elementos e, também, o facto de o Zn se acumular 
preferencialmente nas folhas, contribuindo para a correlação negativa entre as concentrações nos 
ramos e nos solos. 

Relativamente ao U, verifica-se que os teores bioacumulados são maiores nas folhas do 
perfil 1, embora os seus teores nos solos sejam superiores no perfil 2. A explicação pode envolver 
mecanismos de barreiras fisiológicas que dificultam a translocação do elemento das partes 
lenhosas para as foliares, além de eventuais relações, antagónicas ou sinérgicas, com outros 
elementos. 

Quanto às correlações lineares entre os elementos dos tecidos biológicos e das fracções 
biodisponíveis dos respectivos substratos, não se verificam correlações significativas para o 
mesmo elemento entre os dois meios amostrais. 
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8.3.5.4- Quercus faginea Lam. 
 

Nas tabelas 8.50 e 8.51 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos 

químicos estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim 

como dos respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas 

espécies anteriores. Nas amostras de solos que coincidem com as desta espécie foram 

efectuadas extracções químicas selectivas apenas em uma amostra, pelo que não foi possível 

calcular a matriz dos coeficientes de correlação relativa à fracção biodisponível. 

 
Tabela 8.50- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Quercus faginea Lam. da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=9) Folhas (n=9) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Md Min Max DP CV
Fe 28,0 26,9 20,6 37,2 6,05 0,22 133 100 94,6 210 51,1 0,39

CAB 0,0006 0,0007 0,0005 0,0007 0,0001 0,1579 0,0029 0,0025 0,0020 0,0043 0,0010 0,3421 
Mn 223 42,0 37,6 620 274 1,23 744 260 207 1848 759 1,02 

CAB 0,8539 0,1682 0,1594 2,2340 1,0351 1,2121 2,8722 1,0760 0,8765 6,6641 2,8452 0,9906 
Cu 4,31 4,98 1,92 6,10 1,76 0,41 5,88 5,90 5,70 6,00 0,13 0,02 

CAB 0,0845 0,0973 0,0537 0,1039 0,0232 0,2747 0,1244 0,1173 0,0967 0,1639 0,0250 0,2008 
Zn 20,3 11,0 8,46 43,1 15,5 0,77 24,3 24,0 20,7 28,4 2,46 0,10 

CAB 0,1488 0,0769 0,0721 0,2975 0,1115 0,7493 0,1807 0,1922 0,1539 0,1959 0,0201 0,1115 
Pb 0,50 0,52 0,37 0,62 0,09 0,18 0,33 0,26 0,21 0,54 0,14 0,42 

CAB 0,0121 0,0098 0,0082 0,0184 0,0048 0,3915 0,0085 0,0056 0,0040 0,0160 0,0056 0,6613 
Cr 0,93 1,17 0,17 1,53 0,58 0,62 0,83 0,99 0,15 1,41 0,53 0,64 

CAB 0,0123 0,0159 0,0024 0,0185 0,0075 0,6102 0,0109 0,0134 0,0021 0,0171 0,0068 0,6228 
Co 0,21 0,21 0,17 0,27 0,04 0,18 0,45 0,45 0,39 0,50 0,03 0,08 

CAB 0,0260 0,0273 0,0193 0,0315 0,0054 0,2062 0,0547 0,0523 0,0433 0,0685 0,0111 0,2022 
Ni 3,09 3,50 1,84 4,05 0,88 0,29 4,94 4,68 4,06 6,00 0,73 0,15 

CAB 0,0929 0,0952 0,0728 0,1108 0,0165 0,1780 0,1515 0,1603 0,1344 0,1635 0,0132 0,0871 
Mo 0,06 0,04 0,03 0,11 0,03 0,59 0,02 – n.d. 0,07 0,03 1,50 

CAB 0,0547 0,0301 0,0211 0,1129 0,0438 0,8012 0,0698 – 0,0695 0,0701 0,0349 1,5000 
Cd 0,31 0,17 0,07 0,74 0,29 0,94 0,11 0,09 0,03 0,21 0,07 0,68 

CAB 0,5192 0,2255 0,1319 1,2001 0,5123 0,9868 0,1609 0,1526 0,0599 0,2703 0,0913 0,5674 
Bi 0,03 0,03 n.d. 0,04 0,01 0,39 0,05 0,02 0,017 0,11 0,04 0,84 

CAB 0,0072 0,0085 0,0000 0,0110 0,0041 0,5769 0,0115 0,0084 0,0019 0,0243 0,0100 0,8653 
Sn 0,03 0,02 0,016 0,05 0,01 0,47 1,03 0,05 0,04 3,15 1,47 1,43 

CAB 0,0032 0,0032 0,0016 0,0048 0,0014 0,4330 0,1153 0,0098 0,0036 0,3325 0,1629 1,4130 
W 0,66 0,71 0,46 0,79 0,13 0,19 2,25 0,98 0,75 5,25 2,06 0,91 

CAB 0,0076 0,0077 0,0067 0,0084 0,0007 0,0974 0,0231 0,0170 0,0084 0,0443 0,0163 0,7038 
Ag 0,43 0,29 0,25 0,77 0,23 0,53 0,18 0,17 0,14 0,23 0,03 0,18 

CAB 0,7525 0,4453 0,4372 1,3749 0,4668 0,6204 0,2998 0,2724 0,2216 0,4053 0,0821 0,2740 
As 2,43 0,77 0,35 6,47 2,80 1,15 24,3 23,8 8,83 41,5 13,3 0,55 

CAB 0,0029 0,0015 0,0002 0,0069 0,0031 1,0733 0,0323 0,0445 0,0046 0,0476 0,0208 0,6444 
U 0,009 0,008 0,007 0,011 0,002 0,18 0,02 0,011 0,009 0,04 0,02 0,76 

CAB 0,0012 0,0012 0,0011 0,0013 0,0001 0,0833 0,0013 0,0013 0,0011 0,0016 0,0003 0,1864 
 Solos – análise total (n=9)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 4,55 4,55 3,84 5,08 0,42 0,09
Mn 251 251 227 277 15,5 0,06 
Cu 48,9 51,2 35,7 61,0 9,13 0,19 
Zn 135 134 117 150 10,3 0,08 
Pb 45,3 40,3 30,2 67,3 14,5 0,32 
Cr 75,2 74,2 69,1 82,6 4,33 0,06 
Co 8,38 8,98 6,19 10,0 1,44 0,17 
Ni 32,7 34,6 25,3 38,6 4,76 0,15 
Mo 1,20 1,27 0,83 1,54 0,26 0,22 
Cd 0,62 0,59 0,53 0,77 0,08 0,14 
Bi 5,52 4,11 2,68 10,1 3,14 0,57 
Sn 8,67 9,02 5,02 12,3 2,81 0,32 
W 88,6 95,0 55,3 118 24,1 0,27 
Ag 0,60 0,62 0,50 0,69 0,06 0,10 
As 1150 899 471 2165 703 0,61 
U 5,39 6,18 n.d. 10,5 4,38 0,81 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio padrão; CV- coeficiente de 
variação 
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Tabela 8.51- Médias e variações dos teores dos elementos químicos das amostras de solos e de Quercus 
faginea Lam. em cada um dos perfis da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=9) Folhas (n=9) 
 Perfil 1 (n=3) Perfil 2 (n=6) Perfil 1 (n=3) Perfil 2 (n=6)
 Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max
Fe 26,8 25,3 28,2 28,6 20,6 37,2 99,3 96,0 102 149 94,6 210

CAB 0,0006 0,0005 0,0007 0,0006 0,0005 0,0007 0,0024 0,0021 0,0028 0,0031 0,0020 0,0043 
FB – – – – 0,0362 – – – – – 0,2040 – 

Mn 40,6 38,2 43,5 314 37,6 620 259 244 273 987 207 1848 
CAB 0,1685 0,1653 0,1717 1,1967 0,1594 2,2340 1,0760 1,0757 1,0763 3,7703 0,8765 6,6641 

FB – – – – 27,600 – – – – – 82,333 – 
Cu 2,03 1,92 2,14 5,44 4,68 6,10 5,88 5,80 6,00 5,88 5,70 6,00 

CAB 0,0538 0,0537 0,0539 0,0998 0,0973 0,1039 0,1545 0,1451 0,1639 0,1086 0,0967 0,1185 
FB – – – – 1,2678 – – – – – 1,5285 – 

Zn 8,97 8,46 9,45 25,9 10,3 43,1 23,9 22,6 25,2 24,4 20,7 28,4 
CAB 0,0722 0,0721 0,0723 0,1872 0,0769 0,2975 0,1922 0,1919 0,1925 0,1749 0,1539 0,1959 

FB – – – – 7,8798 – – – – – 5,1891 – 
Pb 0,59 0,55 0,62 0,46 0,37 0,55 0,51 0,48 0,54 0,24 0,21 0,27 

CAB 0,0183 0,0182 0,0184 0,0090 0,0082 0,0098 0,0158 0,0157 0,0160 0,0048 0,0040 0,0056 
FB – – – – 0,1705 – – – – – 0,0967 – 

Cr 0,18 0,17 0,19 1,31 1,10 1,53 0,155 0,147 0,164 1,16 0,93 1,41 
CAB 0,0025 0,0024 0,0026 0,0172 0,0159 0,0185 0,0023 0,0021 0,0024 0,0153 0,0134 0,0171 

FB – – – – 0,8564 – – – – – 0,7911 – 
Co 0,18 0,17 0,18 0,23 0,20 0,27 0,47 0,45 0,50 0,43 0,39 0,47 

CAB 0,0194 0,0193 0,0195 0,0294 0,0273 0,0315 0,0523 0,0520 0,0526 0,0559 0,0433 0,0685 
FB – – – – 0,1608 – – – – – 0,2551 – 

Ni 3,84 3,62 4,05 2,72 1,84 3,67 4,66 4,39 4,91 5,08 4,06 6,00 
CAB 0,1107 0,1106 0,1108 0,0840 0,0728 0,0952 0,1346 0,1344 0,1347 0,1601 0,1529 0,1635 

FB – – – – 2,0129 – – – – – 3,4529 – 
Mo 0,10 0,09 0,10 0,034 0,029 0,04 0,062 0,058 0,065 – n.d. n.d. 

CAB 0,1128 0,1127 0,1129 0,0256 0,0211 0,0301 0,0698 0,0695 0,0701 – – – 
FB – – – – – – – – – – – – 

Cd 0,074 0,07 0,08 0,43 0,15 0,74 0,033 0,032 0,035 0,14 0,08 0,21 
CAB 0,1320 0,1319 0,1321 0,7128 0,2255 1,2001 0,0601 0,0599 0,0602 0,2115 0,1526 0,2703 

FB – – – – 5,8431 – – – – – 0,7429 – 
Bi 0,031 0,029 0,033 0,027 n.d. 0,037 0,024 0,023 0,025 0,06 0,02 0,11 

CAB 0,0109 0,0108 0,0110 0,0052 0,0000 0,0085 0,0084 0,0081 0,0087 0,0131 0,0019 0,0243 
FB – – – – 0,0686 – – – – – 0,1959 – 

Sn 0,017 0,016 0,018 0,031 0,018 0,045 0,052 0,049 0,055 1,52 0,04 3,15 
CAB 0,0032 0,0030 0,0034 0,0032 0,0016 0,0048 0,0098 0,0095 0,0101 0,1681 0,0036 0,3325 

FB – – – – 9,7054 – – – – – 679,38 – 
W 0,49 0,46 0,52 0,74 0,68 0,79 0,98 0,95 1,00 2,89 0,75 5,25 

CAB 0,0083 0,0082 0,0084 0,0072 0,0067 0,0077 0,0165 0,0156 0,0175 0,0264 0,0084 0,0443 
FB – – – – 18,317 – – – – – 121,69 – 

Ag 0,73 0,69 0,77 0,28 0,25 0,31 0,22 0,20 0,23 0,16 0,14 0,18 
CAB 1,3748 1,3747 1,3749 0,4413 0,4372 0,4453 0,4052 0,4050 0,4053 0,2470 0,2216 0,2724 

FB – – – – 3,6511 – – – – – 2,2751 – 
As 0,76 0,72 0,80 3,26 0,35 6,47 23,8 22,4 25,0 24,6 8,83 41,5 

CAB 0,0015 0,0013 0,0017 0,0035 0,0002 0,0069 0,0475 0,0473 0,0476 0,0245 0,0046 0,0452 
FB – – – – 0,1856 – – – – – 1,2044 – 

U 0,008 0,0076 0,009 0,009 0,007 0,011 0,010 0,009 0,011 0,03 0,01 0,04 
CAB 0,0012 0,0011 0,0013 0,0012 0,0011 0,0013 0,0015 0,0013 0,0016 0,0012 0,0011 0,0013 

FB – – – – 0,0060 – – – – – 0,0059 – 
 Solos – análise total (n=9)
 Perfil 1 (n=3) Perfil 2 (n=6)
 Méd Min Max Méd Min Max

Solos – fracção biodisponível 
Perfil 2 (n=1) 

Fe 4,07 3,84 4,28 4,79 4,49 5,08 980 
Mn 241 227 254 257 236 277 21,4 
Cu 37,9 35,7 39,9 54,4 48,1 61,0 3,93 
Zn 124 117 131 140 130 150 5,20 
Pb 32,0 30,2 33,7 52,0 37,9 67,3 2,33 
Cr 74,0 69,8 77,9 75,8 69,1 82,6 1,70 
Co 9,06 8,55 9,55 8,04 6,19 10,0 1,62 
Ni 34,7 32,7 36,5 31,7 25,3 38,6 1,74 
Mo 0,88 0,83 0,93 1,36 1,19 1,54 n.d. 
Cd 0,56 0,53 0,59 0,65 0,55 0,77 0,12 
Bi 2,84 2,68 2,99 6,86 3,86 10,1 0,51 
Sn 5,32 5,02 5,60 10,4 8,48 12,3 0,004 
W 58,6 55,3 61,8 104 89,3 118 0,04 
Ag 0,53 0,50 0,56 0,64 0,58 0,69 0,07 
As 499 471 526 1476 845 2165 33,2 
U 6,16 5,81 6,49 5,00 n.d. 10,5 1,80 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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As folhas desta espécie destacam-se, relativamente aos ramos, por apresentarem 

concentrações mais elevadas da maior parte dos elementos, nomeadamente Fe, Mn, Cu, Zn, Co, 

Ni, Bi, Sn, W, As e U. Os ramos caracterizam-se pelos conteúdos mais elevados em Pb, Cr, Mo, 

Cd e Ag. 

Relativamente aos ramos, todas as amostras apresentam concentrações de W superiores 

aos níveis considerados normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) e a maioria 

das amostras apresenta ainda concentrações de Cr excessivas, assim como de Mn, Cd, Ag e As 

em parte das amostras. Quanto às folhas, todas as amostras apresentam valores de W e As 

superiores aos normais em plantas. As concentrações de As acumuladas nas folhas podem 

chegar a 41,5 kg/kg, com um valor média de 24,3 mg/kg. Também a maior parte das amostras 

deste tipo apresenta conteúdos em Cr superiores aos referidos níveis normais, e uma parte das 

amostras também manifesta conteúdos excessivos em Mn e Ni. De uma maneira geral, os 

conteúdos bioacumulados dos são maiores nas amostras do perfil 2. 

Ambos os tecidos apresentam concentrações de Cu e Mo reveladoras de deficiência, assim 

como teores relativamente baixos de Pb, Sn e Ag. Também no material lenhoso, o Zn ocorre em 

concentrações que se situam nos níveis de deficiência em plantas, na maior parte das amostras. 

Os ramos apresentam valores de CAB indicadores de absorção intermédia a forte de Mn, 

Cd e Ag, absorção fraca a intermédia de Cu, Zn, Ni e Mo e muito fraca a fraca para os restantes 

elementos. As folhas caracterizam-se por valores de CAB reveladores de absorção intermédia a 

forte de Mn, intermédia de Zn, Ni e Ag, fraca ou muito fraca a intermédia de Cu, Cd e Sn e muito 

fraca a fraca para os restantes elementos. Estes valores evidenciam que esta espécie pode ser 

considerada acumuladora de Mn (principalmente ao nível das folhas) e, em menor grau, de Cd e 

Ag (ao nível dos ramos). 

Os valores de FB calculados para a amostra 5 do perfil 2 (escombreiras), indicam que, pelo 

menos neste local, esta espécie é tolerante às concentrações biodisponíveis de Mn, Cu, Zn, Ni, 

Sn, W, Ag e, em menor grau, Cd e As 

O cálculo das correlações lineares (anexo 8.6) mostra que esta espécie apresenta 

correlações positivas significativas entre as concentrações nos ramos e nas folhas e os teores 

totais do solo para o Ni e o W, entre as concentrações no material lenhoso e os teores totais do 

solo para o Cu e o U e, ainda, entre as concentrações totais no material foliar e nos solos para o 

Cd. 

Por outro lado, verificam-se também correlações negativas significativas entre as 

concentrações totais em ambos os órgãos e os solos para o Mo e a Ag e entre as concentrações 

totais nas folhas e nos solos para o As e o U. 

Quanto ao Mo, para além de aspectos já referidos anteriormente, é de considerar a 

influência dos óxidos de Fe, que tendem a reter o Mo no solo, uma vez que se verificam quer uma 
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correlação positiva significativa entre as concentrações de Fe e Mo no solo, quer uma correlação 

negativa significativa entre as concentrações de Fe no solo e as concentrações de Mo na planta. 

Relativamente à Ag, tal como se admitiu para esta mesma espécie, mas em Tarouca, é de 

considerar eventuais interacções com outros elementos. 

A correlação negativa entre as concentrações de As nas folhas e nos solos, que não se 

verifica relativamente aos ramos, pode estar relacionada com aspecto fisiológicos, nomeadamente 

de redução da translocação do elemento para as folhas quando presente em excesso no solo, 

uma vez que os teores de As nestes solos são extremamente elevados, nomeadamente no perfil 

2, ou com eventuais relações, de antagonismo ou de sinergismo, com outros elementos. 

A relação observada entre as concentrações de U nas folhas e nos solos pode dever-se a 

vários factores, quer inerentes ao metabolismo da planta, que reduzem a translocação do 

elemento para as folhas, quer dependentes das relações com outros elementos. Por exemplo, 

também neste caso, tal como já se observou anteriormente, verifica-se uma correlação positiva 

muito significativa entre os teores de U e Cd na planta. 

 

 

8.3.5.5- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

 

Na tabela 8.52 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados, relativos às amostras desta espécie (partes aéreas), assim como dos respectivos 

solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies anteriores. Esta 

espécie foi amostrada apenas no perfil 2 (escombreiras). Nas amostras de solos que coincidem 

com as desta espécie foram efectuadas extracções químicas selectivas apenas em três amostras, 

pelo que não foi calculada a matriz dos coeficientes de correlação relativa à fracção biodisponível. 

Todas as amostras desta espécie apresentam concentrações de Co e de W que superam 

as concentrações consideradas normais em plantas por KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001). A 

maioria das amostras desta planta também apresenta teores bioacumulados de Cr superiores aos 

normais e uma parte das amostras manifesta ainda concentrações de As excessivas. De resto, a 

generalidade dos elementos ocorre em níveis normais, excepto, à semelhança do que se tem 

observado noutras espécies, o Pb, o Sn, a Ag e o Mo, que ocorrem em concentrações 

relativamente baixas. 

Quanto ao CAB, as partes aéreas desta espécie caracterizam-se por valores indicadores de 

absorção intermédia a forte de Mn, intermédia de Zn e Co, fraca ou muito fraca a intermédia de Ni, 

Mo e Cd e muito fraca a fraca para os restantes elementos. 

Os valores de FB são indicativos da tolerância da planta às concentrações biodisponíveis 

de Mn, Cu, Zn, Ni, Cd, Sn e W e, em menor grau, de Pb e Co. 
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Tabela 8.52- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta – Partes aéreas (n=9)
 Méd Md Min Max DP CV
Fe 185 194 59,6 315 103 0,56

CAB 0,0027 0,0018 0,0016 0,0046 0,0015 0,5447 
FB 0,2360 – 0,0962 0,4847 – – 

Mn 149 148 132 168 11,2 0,08 
CAB 0,6051 0,3365 0,2947 1,1842 0,4347 0,7183 

FB 41,705 – 2,7167 119,48 – – 
Cu 6,61 7,29 4,33 8,40 1,58 0,24 

CAB 0,1501 0,1124 0,0858 0,2522 0,0774 0,5156 
FB 2,1412 – 1,6035 2,9603 – – 

Zn 31,1 31,0 25,4 37,4 4,02 0,13 
CAB 0,2353 0,2078 0,1428 0,3553 0,0943 0,4008 

FB 13,343 – 9,5256 20,222 – – 
Pb 0,38 0,48 0,10 0,61 0,22 0,56 

CAB 0,0080 0,0039 0,0032 0,0169 0,0067 0,8352 
FB 7,2124 – 0,9335 17,724 – – 

Cr 0,50 0,55 0,29 0,67 0,15 0,30 
CAB 0,0076 0,0083 0,0056 0,0090 0,0016 0,2037 

FB 0,4757 – 0,3609 0,5530 – – 
Co 1,96 1,20 1,04 3,78 1,23 0,62 

CAB 0,1913 0,1958 0,1026 0,2755 0,0749 0,3918 
FB 3,7042 – 0,6152 8,7624 – – 

Ni 1,95 1,90 1,57 2,41 0,29 0,15 
CAB 0,0760 0,0696 0,0369 0,1214 0,0369 0,4857 

FB 2,5249 – 1,4970 4,2640 – – 
Mo 0,26 0,27 n.d. 0,38 0,11 0,42 

CAB 0,1011 0,1004 0,0000 0,1339 0,0412 0,4070 
FB – – 24,735 – – – 

Cd 0,15 0,16 0,11 0,18 0,02 0,17 
CAB 0,1301 0,1074 0,0632 0,2197 0,0699 0,5371 

FB 3,8694 – 2,3837 5,8142 – – 
Bi 0,02 0,02 n.d. 0,03 0,01 0,49 

CAB 0,0043 0,0014 0,0000 0,0118 0,0057 1,3249 
FB 0,0189 – 0,0000 0,0537 – – 

Sn 0,12 0,13 0,07 0,17 0,04 0,33 
CAB 0,0109 0,0088 0,0019 0,0219 0,0088 0,8096 

FB 201,77 – 62,235 439,08 – – 
W 0,80 0,97 0,40 1,05 0,29 0,36 

CAB 0,0175 0,0250 0,0015 0,0265 0,0120 0,6865 
FB 19,214 – 0,5470 29,130 – – 

Ag 0,0006 0,0004 n.d. 0,001 0,0004 0,77 
CAB 0,0004 0,0003 0,0000 0,0009 0,0003 0,7566 

FB – – – – – – 
As 2,56 1,54 0,80 5,57 2,07 0,81 

CAB 0,0007 0,0007 0,0001 0,0014 0,0006 0,7684 
FB 0,0243  0,0116 0,0403 – – 

U 0,03 0,03 0,02 0,04 0,01 0,23 
CAB 0,0058 0,0058 0,0046 0,0070 0,0012 0,2069 

FB 0,1248 – 0,0487 0,2462 – – 
 Solos – análise total (n=9) Solos – fracção biodisponível (n=3) 
 Méd Md Min Max DP CV Méd Min Max
Fe 7,29 3,24 12,6 7,29 3,24 12,6 921 619 1525
Mn 357 117 499 357 117 499 34,8 1,24 51,5 
Cu 52,4 29,8 89,2 52,4 29,8 89,2 3,11 2,70 3,92 
Zn 149 94,3 228 149 94,3 228 2,48 1,76 2,83 
Pb 62,2 30,4 127 62,2 30,4 127 0,19 0,03 0,51 
Cr 68,8 35,2 104 68,8 35,2 104 1,01 0,86 1,08 
Co 11,3 3,77 19,3 11,3 3,77 19,3 1,34 0,13 1,95 
Ni 30,3 17,8 47,4 30,3 17,8 47,4 0,88 0,54 1,05 
Mo 2,68 1,72 3,73 2,68 1,72 3,73 0,003 n.d. 0,01 
Cd 1,37 0,67 1,93 1,37 0,67 1,93 0,04 0,03 0,05 
Bi 95,3 2,56 279 95,3 2,56 279 2,17 0,56 5,40 
Sn 20,2 5,44 38,4 20,2 5,44 38,4 0,0009 0,0004 0,0011 
W 122 36,2 303 122 36,2 303 0,28 0,03 0,77 
Ag 1,13 0,49 2,38 1,13 0,49 2,38 – n.d. n.d. 
As 34051 586 104545 34051 586 104545 177 38,3 455 
U 4,11 n.d. 8,98 4,11 n.d. 8,98 0,37 0,11 0,50 
CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Md- mediana; Min- mínimo; Max- máximo; DP- desvio 
padrão; CV- coeficiente de variação 
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Os coeficientes de correlação linear, apresentados no anexo 8.6, mostram que existem 

correlações positivas fortes entre os teores totais observados nos solos e na planta para o Cr, o 

Co, a Ag, o As e o U. 

Por outro lado, também se verificam correlações negativas significativas entre as 

concentrações totais nos solos e na planta para o Ni, o Sn e o W. 

Relativamente ao Ni, a relação observada pode estar relacionada com efeitos antagónicos, 

solo – planta, com o Co e com o Zn, dado que o aumento de Co2+ e/ou de Zn2+ no solo faz 

diminuir a absorção do Ni2+ pelas plantas (ADRIANO, 2001), atendendo a que se verificam 

correlações negativas significativas entre quer o Co quer o Zn nos solos e o Ni na planta. 

Quanto ao Sn, a relação obtida pode estar dependente da fracção biodisponível, tal como já 

observado anteriormente, sendo também necessário considerar que este elemento é 

preferencialmente acumulado na raiz e pobremente translocado para as partes aéreas (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001; ADRIANO, 2001). 

A relação observada entre as concentrações de W, nos solos e na planta, também pode 

estar relacionada com a acumulação preferencial deste elemento nas partes lenhosas, 

comparativamente à folha, além das eventuais relações antagónicas ou sinérgicas com os outros 

elementos. 

 

 

8.3.5.6- Halimium umbellatum (L.) Spach 
 

Na tabela 8.53 apresenta-se a caracterização estatística univariada dos elementos químicos 

estudados, relativos às amostras desta espécie, por órgãos (ramos e folhas), assim como dos 

respectivos solos, de acordo com a mesma sequência de tratamento utilizada nas espécies 

anteriores. Esta espécie foi amostrada unicamente no perfil 1 e em apenas 3 locais, pelo que não 

foram calculadas as respectivas matrizes de correlação. Nas amostras de solos que coincidem 

com as desta espécie foram efectuadas extracções químicas selectivas apenas em uma amostra, 

pelo que também não foi calculada a matriz dos coeficientes de correlação relativa à fracção 

biodisponível. 

Os resultados mostram que as concentrações da maioria dos elementos são mais elevadas 

nas folhas, relativamente aos ramos. As concentrações de Pb, Cr, Co, Ni e Sn são superiores no 

material lenhoso. 

Todas as amostras, quer de ramos quer de folhas, apresentam concentrações de Co, W e 

As superiores aos níveis considerados normais em plantas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Verificando-se o mesmo com todas as amostras de ramos relativamente ao Cr. Os restantes 

elementos ocorrem dentro dos níveis normais ou, em certos casos, revelam deficiência, como 

acontece com o Mn e o Zn nos ramos e o Mo em ambos os tecidos, ou situam-se abaixo dos 

níveis normais, como são os casos do Pb, do Cd, do Sn e da Ag quer nos ramos quer nas folhas. 
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Tabela 8.53- Valores estatísticos dos dados correspondentes à campanha de amostragem de solos e de 
Halimium umbellatum (L.) Spach da área de Rio de Frades (mg/kg, excepto o Fe total dos solos em %). 
 
 Planta
 Ramos (n=3) Folhas (n=3) 
 Méd Min Max Méd Min Max
Fe 46,1 43,5 48,6 281 265 296

CAB 0,0013 0,0011 0,0015 0,0079 0,0076 0,0082 
FB – 0,1651 – – 1,0047 – 

Mn 15,0 14,1 15,8 72,0 67,9 75,9 
CAB 0,0601 0,0598 0,0604 0,2889 0,2887 0,2891 

FB – 2,6291 – – 12,632 – 
Cu 17,3 16,3 18,2 25,8 24,3 27,2 

CAB 0,6391 0,6390 0,6392 0,9552 0,9547 0,9557 
FB – 27,766 – – 41,494 – 

Zn 10,0 9,46 10,6 34,9 32,9 36,8 
CAB 0,0897 0,0895 0,0899 0,3124 0,3121 0,3127 

FB – 5,0697 – – 17,662 – 
Pb 0,34 0,32 0,36 0,074 0,070 0,078 

CAB 0,0156 0,0153 0,0159 0,0034 0,0026 0,0042 
FB – 0,1881 – – 0,0408 – 

Cr 2,83 2,67 2,98 0,54 0,51 0,57 
CAB 0,0401 0,0397 0,0405 0,0076 0,0071 0,0081 

FB – 2,3207 – – 0,4406 – 
Co 5,61 5,29 5,91 2,49 2,35 2,62 

CAB 0,6024 0,6017 0,6031 0,2671 0,2665 0,2677 
FB – 19,042 – – 8,4446 – 

Ni 1,93 1,82 2,04 1,04 0,98 1,10 
CAB 0,0487 0,0485 0,0489 0,0263 0,0258 0,0268 

FB – 2,0008 – – 1,0803 – 
Mo – n.d. n.d. 0,0011 0,0010 0,0011 

CAB – – – 0,0012 0,0009 0,0015 
FB – – – – – – 

Cd 0,03 0,02 0,03 0,041 0,039 0,043 
CAB 0,0763 0,0755 0,0771 0,1239 0,1237 0,1241 

FB – 0,7785 – – 1,2649 – 
Bi – n.d. n.d. 0,0064 0,0060 0,0067 

CAB – – – 0,0053 0,0048 0,0058 
FB – – – – 0,0238 – 

Sn 0,0117 0,011 0,0123 0,0049 0,0046 0,0052 
CAB 0,0027 0,0023 0,0031 0,0011 0,0009 0,0013 

FB – 3,4362 – – 1,4420 – 
W 0,27 0,25 0,28 0,89 0,84 0,94 

CAB 0,0032 0,0029 0,0035 0,0109 0,0106 0,0112 
FB – 6,1131 – – 20,565 – 

Ag 0,029 0,028 0,031 0,095 0,089 0,10 
CAB 0,0600 0,0595 0,0605 0,1932 0,1923 0,1941 

FB – – – – – – 
As 5,06 4,77 5,33 13,8 13,0 14,6 

CAB 0,0224 0,0218 0,0230 0,0611 0,0604 0,0618 
FB – 0,7709 – – 2,1058 – 

U 0,033 0,031 0,035 0,064 0,060 0,067 
CAB – – – – – – 

FB – – – – – – 
 Solos – análise total (n=3)
 Méd Min Max Solos – fracção biodisponível (n=1) 

Fe 3,54 3,33 3,72 280 
Mn 249 235 263 5,72 
Cu 27,0 25,5 28,4 0,62 
Zn 112 105 118 1,98 
Pb 21,9 20,7 23,1 1,82 
Cr 70,6 66,6 74,4 1,22 
Co 9,31 8,78 9,81 0,30 
Ni 39,7 37,5 41,9 0,97 
Mo 0,90 0,85 0,95 n.d. 
Cd 0,33 0,31 0,35 0,03 
Bi 1,20 1,13 1,26 0,27 
Sn 4,39 4,14 4,62 0,003 
W 82,4 77,7 86,8 0,04 
Ag 0,49 0,46 0,52 n.d. 
As 226 213 238 6,59 
U – n.d. n.d. n.d. 

CAB- Coeficiente de Absorção Biológica; FB- Factor de Bioacumulação; Méd- média; Min- mínimo; Max- máximo 
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Os valores de CAB são genericamente baixos. Para os ramos são indicadores de absorção 

intermédia de Cu e Co e muito fraca a fraca para os restantes elementos. As folhas caracterizam-

se por valores de CAB reveladores de absorção intermédia de Mn, Cu, Zn, Co, Cd e Ag e muito 

fraca a fraca para os restantes elementos. 

Por sua vez, os valores de FB indicam que esta espécie se encontra adaptada às 

concentrações biodisponíveis da maioria dos elementos vestigiais, podendo ser considerada 

tolerante às concentrações de Mn, Cu, Zn, Co, Ni, Sn e W e, em menor grau, de Fe, Cr, Cd e As. 

 

 

8.4- SÍNTESE INTERPRETATIVA 
 

Apresentado o tratamento dos dados, para cada uma das minas e para cada espécie (e 

órgão), introduz-se agora a comparação do conjunto das minas e espécies, salientando os 

principais aspectos que as diferenciam em termos biogeoquímicos. Após a análise da globalidade 

dos resultados, optou-se por comparar o comportamento das espécies, entre as áreas estudadas, 

em função de cada elemento e atendendo aos principais aspectos relativos à sua importância 

para a nutrição das plantas, suas funções biológicas e fitotoxicidade. 

O Fe é um dos sete micronutrientes essenciais (além de Zn, Cu, Mn, B, Mo e Cl) para a 

normal nutrição das plantas, sendo também essencial para os processos fisiológicos de todos os 

restantes seres vivos, além de ser o primeiro elemento cuja deficiência, como nutriente nas 

plantas, foi documentada na forma de sintomas específicos (KOLJONEN et al., 1992; MARSCHNER, 

1995). 

As funções biológicas desempenhadas pelo Fe são numerosas. Nas plantas, uma das mais 

importantes é a participação na síntese da clorofila, pelo que, a maior parte do Fe total das folhas 

está nos cloroplastos (MENGEL & KIRKBY, 1987; HAGEMEYER, 2004). Por isso, o sintoma mais 

facilmente detectável de deficiência de Fe é a clorose, que se manifesta pelo amarelecimento e 

despigmentação de partes normalmente verdes, tais como as extremidades das folhas (KOLJONEN 

et al., 1992). Estas cloroses manifestam-se primeiro nas partes mais jovens das plantas, enquanto 

que os tecidos mais velhos permanecem verdes. Este facto indica que a mobilidade do Fe entre 

os diferentes órgãos da planta não se processa de forma rápida. 

O Fe está presente nos solos, principalmente, sob a forma de hidróxido ferroso, pelo que as 

plantas promovem a sua solubilização, mediante a redução do ferro (Fe3+ ⇒ Fe2+), aumentando a 

acidez do solo pela exsudação radicular de ácidos orgânicos ou outros compostos ácidos. Como 

os precipitados de Fe são também, geralmente, ricos em Mn e outros metais pesados, como Co, 

Cd e Pb, a acidificação do solo também promove a libertação e dissolução destes elementos, 

aumentando a sua biodisponibilidade. Porém, a capacidade das plantas em utilizar o Fe presente 

no solo depende muito da espécie vegetal (KOLJONEN et al., 1992; HAGEMEYER, 2004). 
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Este elemento apresenta-se em altas concentrações nos solos, originando em geral baixos 

valores de CAB. Os teores mais elevados de Fe encontram-se nas amostras do perfil 2 da mina 

de Tarouca, na generalidade das espécies, com excepção do Pinus pinaster Aiton, chegando a 

verificar-se teores excessivos comparativamente aos níveis normais em plantas. 

Porém, os solos mineiros desta mina caracterizam-se pelos teores de pH mais elevados do 

conjunto das cinco áreas, contrariando o documentado, uma vez que, segundo a bibliografia, os 

solos mais ácidos têm maior probabilidade de ter Fe em solução, pelo que as plantas 

desenvolvidas nesses solos devem apresentar maiores concentrações do elemento (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, 2001). São vários os fenómenos que podem concorrer para explicar esta 

situação, como as relações antagónicas ou sinérgicas já referidas anteriormente, nomeadamente 

o antagonismo com o Mn. Por outro lado, aquele comportamento parece ser comum aos solos 

muito ricos em Fe e onde as formas geoquímicas são muito pouco solúveis, tornando o elemento 

muito pouco disponível, pelo que as plantas tendem a desenvolver mecanismos muito eficientes 

para a sua captura (PRATAS, 1996). É ainda de salientar que, segundo KABATA-PENDIAS e PENDIAS 

(2001), as concentrações elevadas de nutrientes como o Ca podem aumentar a tolerância ao Fe 

no interior da planta, sendo esta uma explicação possível para os elevados teores de Fe nas 

espécies referidas. 

Na generalidade das espécies e das áreas mineiras, o Fe é preferencialmente acumulado 

nas folhas. No caso da mina de Tarouca, esta situação verifica-se em todas as espécies 

analisadas. 

As correlações entre as concentrações de Fe nos solos e nas plantas são muito variáveis, 

quer com a espécie (e órgão) quer com o local amostrado, tendo sido, em cada caso, 

interpretadas de acordo com o conhecimento que se tem sobre o comportamento do elemento e 

com as relações que estabelece, em cada caso, com os restantes elementos analisados. 

O Mn é um micronutriente essencial para todos os organismos e raramente ocorre em 

concentrações perigosas. Porém, estas podem verificar-se em solos ácidos, enquanto que em 

solos alcalinos, onde o Mn ocorre sob a forma de complexos fracamente solúveis, se verificam 

comummente deficiências neste elemento. O Mn desempenha diversas funções biológicas nas 

plantas. Juntamente com o Fe, é essencial na produção da clorofila, desempenha funções na 

activação enzimática e pode substituir o Mg. Nas plantas, a deficiência de Mn pode conduzir a 

distúrbios de crescimento e outras desordens, tais como descoloração das folhas e das agulhas 

das coníferas (MARSCHNER, 1995; SILVA & WILLIAMS, 2001; ADRIANO, 2001; HAGEMEYER, 2004). 

As concentrações de Mn nas plantas parecem depender mais da espécie vegetal do que da 

disponibilidade do elemento no solo (KOLJONEN et al., 1992). Geralmente, as folhas contêm mais 

Mn do que os caules (NAGARAJU & KARIMULLA, 2002). Também o transporte de Mn nas plantas é 

feito preferencialmente para os tecidos novos, pelo que é nestes que se encontram as 

concentrações mais elevadas. De facto, nas amostras estudadas, os teores mais elevados de Mn 

encontram-se nas folhas, na generalidade das espécies e dos locais. 
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Embora os teores totais mais elevados de Mn se encontrem nos solos da mina de Tarouca, 

nomeadamente do perfil 2, não se verificam conteúdos proporcionais na fracção biodisponível. 

Assim, verificam-se em algumas espécies desta mina correlações negativas significativas entre os 

teores de Mn nos seus tecidos e os teores totais do solo, uma vez que às concentrações elevadas 

de Mn nos solos mineiros não correspondem as concentrações mais elevadas de Mn nos ramos 

da planta. Esta relação deve estar condicionada pelos valores de pH registados nestes solos, que 

controlam fortemente o comportamento geoquímico do Mn. Estas condições de solo, levam à 

precipitação do Mn sob a forma de óxidos, diminuindo a solubilidade do elemento. 

Assim, os valores de CAB são, em geral, superiores nas restantes minas, verificando-se 

frequentemente valores superiores a 1 na generalidade das espécies. 

O Cu é um micronutriente essencial à nutrição vegetal, sendo necessário em quantidades 

muito pequenas (MARSCHNER, 1995; ADRIANO, 2001; HAGEMEYER, 2004). Nas plantas, tende a 

ocorrer complexado com compostos orgânicos de baixo peso molecular. Faz parte das enzimas, 

tem funções vitais no metabolismo vegetal e desempenha papel fundamental na fotossíntese, 

respiração, distribuição de hidratos de carbono, redução e fixação do azoto, metabolismo das 

proteínas e paredes celulares e síntese de lignina. Como o Cu está relacionado com os 

mecanismos de resistências às doenças, a resistência das plantas aos ataques de fungos é 

também relacionada a uma disponibilidade adequada de Cu (LEPP, 1981; KOLJONEN et al., 1992; 

SILVA & WILLIAMS, 2001). Geralmente, os caules contêm mais Cu do que as folhas (NAGARAJU & 

KARIMULLA, 2002), embora neste estudo se verifique com frequência uma maior acumulação nas 

folhas, ou uma distribuição aproximada. 

O Cu ocorre na generalidade das espécies e locais em teores normais ou reveladores de 

deficiência. Este aspecto deve estar relacionado com os teores biodisponíveis relativamente 

baixos que se verificam na generalidade das amostras, mesmo nas de Adoria e de Ervedosa que 

apresentam teores totais mais elevados. 

O Zn é um elemento essencial em todos os sistemas vivos, desempenhando um papel 

importante nas actividades enzimáticas, metabolismo de ácidos nucléicos, síntese de proteínas, 

manutenção da estrutura e função das membranas, actividade hormonal, reprodução, etc. 

(COLLINS, 1981; MARSCHNER, 1995; SILVA & WILLIAMS, 2001; HAGEMEYER, 2004; CAVAGNARO, 2008). 

Nas plantas, os teores de Zn variam com o estado de crescimento e, segundo KOLJONEN et 

al. (1992), são geralmente maiores nas plantas mais jovens e rebentos. Segundo Adriano (2001), 

o Zn acumula-se dominantemente nas folhas e, de acordo com CAMBIER e CHARLATCHKA (1999), 

aparentemente, preferencialmente nas folhas mais maduras. Segundo estes autores, em 

condições de deficiência de Zn nos solos, a translocação do elemento na planta, das folhas mais 

antigas para as mais novas, é insignificante e, apenas em condições de grande disponibilidade, é 

que fica garantida a sua translocação. O risco de toxicidade para as plantas é em geral reduzido e 

apenas observado em solos fortemente contaminados, como por exemplo em escombreiras de 

minas (KOLJONEN et al., 1992). 
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A acumulação preferencial de Zn nas folhas é notória na generalidade das amostras e 

locais, traduzindo-se com frequência em deficiências ao nível dos ramos. Também para este 

elemento se verificam teores biodisponíveis relativamente baixos na generalidade das amostras. 

Porém, esta deficiência em Zn é mais marcada nas amostras de Tarouca, o que, uma vez mais, 

deve estar relacionado com o pH mais elevado destes solos, que tende a diminuir a mobilidade do 

elemento. 

O Pb não é um elemento essencial na nutrição das plantas e está presente na natureza em 

concentrações muito baixas. Os microrganismos do solo são mais sensíveis ao Pb do que as 

plantas superiores. Trata-se de um elemento que é muito fixado nas porções superiores do solo e, 

por isso, a maior parte do Pb encontrado nas plantas é de origem antropogénica (KOLJONEN et al., 

1992). 

As plantas que crescem em solos contaminados em Pb apresentam, geralmente, conteúdos 

elevados deste metal. Porém, o Pb acumula-se principalmente na raiz, passando uma pequena 

percentagem ao resto da planta (ADRIANO, 2001). 

O efeito tóxico da concentração deste elemento nos tecidos das plantas está relacionado, 

essencialmente, com a sua influência no processo fotossintético, na inibição da respiração, devido 

aos distúrbios induzidos sobre as reacções de transferência de electrões, assim como com a 

interferência no funcionamento da mitose e na absorção de água (KOEPPE, 1981; KABATA-PENDIAS 

& PENDIAS, 2001). 

Exceptuando a mina de Adoria, nos restantes locais as diferentes espécies apresentam 

conteúdos baixos de Pb nas suas partes aéreas, o que está relacionado, por um lado, com a 

acumulação preferencial deste elemento ao nível das raízes e, por outro, com os conteúdos 

baixos na fracção biodisponível dos respectivos solos. Os conteúdos bioacumulados são 

significativamente superiores nas plantas de Adoria, atingindo níveis excessivos relativamente aos 

normais em plantas na generalidade das espécies, mas especialmente na Erica arborea L. Este 

facto deve estar relacionado com os conteúdos biodisponíveis consideravelmente elevados que se 

determinaram nos solos deste local. 

Tem-se verificado, em vários trabalhos, a ocorrência de uma correlação positiva entre as 

concentrações de Pb nos solos e nas plantas, especialmente nas raízes, o que tem realçado a 

importância da prospecção biogeoquímica deste elemento (ADRIANO, 2001). Segundo o mesmo 

autor, também têm sido encontradas boas relações lineares entre o Pb extraído e o Pb total, nos 

solos, e entre o Pb extraído e o Pb nas plantas. No caso das amostras deste estudo, verifica-se 

que nos locais onde os teores totais de Pb no solo são mais elevados (Adoria e Ervedosa) 

estabelecem-se, para a generalidade das espécies, correlações positivas significativas entre os 

teores nas plantas e os teores totais dos respectivos solos e, em alguns casos, entre os teores 

nas plantas e os teores biodisponíveis. 
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O Cr não é um elemento essencial à nutrição vegetal, mas parece ter um efeito benéfico, 

nomeadamente por estimular o crescimento das plantas (ADRIANO, 2001; POSCHENRIEDER & 

BARCELÓ, 2004). 

Em solos normais, as concentrações de Cr nas plantas são, usualmente, inferiores a 1 

mg/kg e raramente excedem 5 mg/kg (ADRIANO, 2001). Porém, algumas espécies de plantas 

acumuladoras podem acumular quantidades apreciáveis de Cr. As concentrações de Cr nos 

tecidos vegetais mostram pouca relação com os respectivos conteúdos totais no solo. O Cr 

absorvido, por sua vez, é pouco translocado na planta, permanecendo principalmente na raiz 

(ADRIANO, 2001). 

A fitotoxicidade do Cr, em condições de campo, é praticamente inexistente, excepto, 

possivelmente, em solos derivados de rochas ultrabásicas ou serpentíniticas, que se caracterizam 

por concentrações muito elevadas de Ni e Cr, pelo que, a toxicidade observada será mais 

induzida pelo Ni do que pelo Cr (ADRIANO, 2001). No entanto, com base em dados experimentais, 

é de admitir que o Cr pode ser tóxico para as plantas em concentrações de cerca de 5 mg/kg, ou 

superiores, em soluções nutritivas e de cerca de 100 mg/kg, ou superiores, no solo. 

Nas amostras estudadas verifica-se que, na generalidade das espécies e dos locais, o Cr 

acumula-se preferencialmente nas partes lenhosas. Apesar dos reduzidos conteúdos 

biodisponíveis deste elemento é frequente ocorrerem, em ambos os tecidos, concentrações que 

excedem os teores apontados na bibliografia como normais em plantas. Assim, é provável que as 

plantas consigam utilizar o Cr presente nos solos sob outras formas, além das solúveis e 

trocáveis. Assim, observam-se com alguma frequência correlações positivas significativas entre os 

teores totais de Cr nos solos e nas plantas. Porém, em alguns casos também se obtiveram 

correlações positivas entre os teores nas plantas e nas fracções biodisponíveis. No entanto, 

também é necessário ter em conta que o comportamento biogeoquímico do Cr é grandemente 

controlado pelo do Fe, devido provavelmente às semelhanças nos processos de absorção e 

translocação, pelo que se verificam frequentemente correlações positivas entre os teores de Cr e 

de Fe. 

Ainda não foi comprovado que o Co seja essencial para o crescimento das plantas 

superiores, embora já tenha sido demonstrado que o é para algumas plantas (ADRIANO, 2001; 

POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). À semelhança de outros metais, o Co é essencialmente 

acumulado nas raízes, mas pode ser translocado para as partes aéreas. A toxicidade devida ao 

excesso de Co manifesta-se pelos típicos sintomas da deficiência em Fe, cloroses e necroses. 

Note-se que alguns trabalhos laboratoriais têm verificado que os aumentos das concentrações de 

Co no substrato se traduzem por acréscimos nas concentrações do elemento nos tecidos vegetais 

acompanhados de decréscimos nas concentrações tecidulares de Fe, Mn e Zn (ADRIANO, 2001). 

Nas amostras estudadas, o Co ocorre em maior quantidade nas folhas da generalidade das 

espécies, embora também possa aparecer maioritariamente nas partes lenhosas. Relativamente a 

este elemento, parece haver uma boa indicação biogeoquímica por parte das espécies estudadas, 
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nomeadamente de Halimium umbellatum (L.) Spach, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn e 

Pterospartum tridentatum (L.) Willk., atendendo a que se observam correlações positivas entre os 

teores nos solos e nas plantas. Também se verifica que nos locais onde os teores de Co nos solos 

são mais elevados, Rio de Frades, Ervedosa e Tarouca, os tecidos vegetais manifestam também 

teores maiores, por vezes superiores aos valores normais em plantas, enquanto que em Regoufe 

e Adoria, onde os teores totais nos solos são inferiores, o Co ocorre em níveis normais. 

O Ni é um elemento vestigial que é essencial para muitas espécies, sendo-o para todas as 

plantas superiores (HUTCHINSON, 1981; ADRIANO, 2001; POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Por 

exemplo, é um elemento-chave para diversas hidrogenases e ureases de plantas (SILVA & 

WILLIAMS, 2001; HAGEMEYER, 2004). No entanto, em concentrações elevadas, os compostos de Ni 

são considerados como extremamente tóxicos para as plantas. 

Uma vez absorvido pela raiz, o Ni é transportado no xilema, em complexos orgânicos, 

adquirindo uma mobilidade muito elevada na planta e acumulando-se, preferencialmente, no caule 

e depois nas folhas, durante o crescimento vegetativo. Durante a senescencia, mais de 70% do Ni 

presente no caule é remobilizado para as sementes (ADRIANO, 2001). Este comportamento do Ni é 

partilhado por outros micronutrientes essenciais, como Fe, Cu, Mn e Zn. 

Nas amostras estudadas, o Ni distribui-se por ambos os tecidos vegetais, umas vezes em 

teores similares, outras preferencialmente num dos tecidos, sem relação com a espécie ou com o 

local. Apesar dos conteúdos reduzidos nas fracções biodisponíveis da generalidade dos solos, 

este elemento ocorre em teores superiores aos normais em plantas nas várias espécies e locais 

em geral. À semelhança de outros elementos, também o comportamento biogeoquímico do Ni é 

condicionado pelas relações com outros elementos, nomeadamente o antagonismo com o Mn, ao 

nível do solo, o sinergismo com o Fe, ao nível da planta, ou ainda o antagonismo solo – planta 

com o Co. 

O Mo é um micronutriente essencial, componente de diversas enzimas, que catalizam 

inúmeras reacções fundamentais, nomeadamente associadas ao metabolismo do azoto 

(KOLJONEN et al., 1992; SILVA & WILLIAMS, 2001; ADRIANO, 2001). 

O Mo apresenta toxicidade moderada, geralmente inferior à do Ni, Co, Cu, Cr e Zn, por 

ordem decrescente. A toxicidade do Mo para as plantas não foi ainda observada nas condições de 

campo, tendo apenas sido induzida sob condições experimentais extremas (ADRIANO, 2001). 

Nas amostras estudadas, o Mo é acumulado preferencialmente nas folhas na generalidade 

das espécies e locais. Os teores bioacumulados nas diferentes espécies (e órgãos) não parecem 

ter grande relação com os teores totais no solo, o que pode estar relacionado com o facto deste 

elemento praticamente não ter expressão na fracção biodisponível dos solos. Como os teores de 

Mo nos solos são, em geral, baixos, verificam-se valores de CAB elevados, que evidenciam a 

capacidade das plantas em mobilizar este elemento a partir de formas menos solúveis. 

 - 574 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

O Cd não é um elemento essencial para a nutrição das plantas, sendo antes apontado 

como de especial relevância tóxica (POSCHENRIEDER & BARCELÓ, 2004). Segundo WINTER (1998), 

todos os compostos de Cd devem ser vistos como extremamente tóxicos, já que têm efeito 

cumulativo e provocam diversos danos nos tecidos biológicos. Mesmo em quantidades 

extremamente reduzidas, o Cd pode ser um elemento de grande importância ambiental por 

interferir no metabolismo dos seres vivos. 

Quando presente no solo, o Cd é rapidamente absorvido pelas raízes e distribuído pelos 

restantes órgãos da planta. Porém, esta distribuição difere com a espécie e também com as 

condições ambientais. Em geral, as raízes contêm pelo menos o dobro da concentração de Cd 

encontrada nos caules (ADRIANO, 2001). 

A associação íntima entre o Cd e o Zn, nos depósitos minerais, e a semelhança química 

entre estes dois elementos também têm reflexo nos sistemas biológicos. O Cd não apresenta 

funções biológicas conhecidas, mas o Zn é um micronutriente essencial. Assim, aparentemente, o 

Cd e o Zn competem entre si por certos ligandos orgânicos e na formação de proteínas 

complexas. Desta forma, a razão entre estes dois elementos nos tecidos das plantas reveste-se 

de grande importância biológica (ADRIANO, 2001). Além desta interacção Cd – Zn, é conhecido que 

o Cd também pode interagir com outros elementos. Por exemplo, o Cd pode reduzir a absorção de 

Mn, Fe e outros elementos (Ca, Mg e N) pelas plantas. 

A fitotoxicidade do Cd está relacionada com a interferência em numerosos processos 

metabólicos nas plantas, cujos principais sintomas são (PAGE et al., 1981; ADRIANO, 2001; 

HAGEMEYER, 2004): redução do crescimento radicular; suberização; danos na estrutura interna e 

externa da raiz; interferência com a absorção e translocação de nutrientes; redução do conteúdo 

da clorofila; interferência com a actividade enzimática relacionada com a fotossíntese; entre 

outros. 

O Cd ocorre na generalidade das amostras de plantas em teores excessivos, 

comparativamente aos níveis normais em plantas, o que deve estar relacionado com os 

significativos conteúdos biodisponíveis que caracterizam estes solos e com a rápida absorção 

pela planta. Como os teores totais são relativamente baixos, verificam-se valores de CAB 

elevados. 

O Bi é um dos metais pesados menos tóxicos da natureza e não apresenta função biológica 

conhecida (WINTER, 1998; REIMANN & CARITAT, 1998). Segundo KABATA-PENDIAS e PENDIAS (2001) 

os estudos sobre os conteúdos de Bi nas plantas são ainda insuficientes para um conhecimento 

razoável da biogeoquímica, da importância biológica ou da toxicidade deste elemento. Nas 

amostras estudas, o Bi acumula-se preferencialmente nas folhas, na generalidade das espécies. 

Os teores bioacumulados são baixos, assim como os valores de CAB, mesmo nas amostras da 

mina de Adoria, cujos teores totais e biodisponíveis dos solos são significativos. Assim, este 

elemento deve ser fracamente absorvido por estas espécies, ou acumula-se preferencialmente 

nas raízes sendo pobremente translocado para as partes aéreas. As concentrações mais 
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elevadas foram encontradas nas folhas da Erica arborea L. que cresce sobre as escombreiras de 

Adoria. 

O Sn não é essencial à nutrição das plantas, embora estas tenham facilidade em absorvê-lo 

se este estiver presente na solução do solo (ADRIANO, 2001; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Este aspecto é bem visível nos resultados obtidos, uma vez que, apesar dos conteúdos baixos 

que ocorrem na fracção biodisponível, a generalidade das espécies apresenta valores de FB 

muito elevados. 

Segundo ADRIANO (2001), as plantas tendem a acumular o Sn nas raízes, sendo pouco 

translocado para as partes aéreas. Uma vez nas partes aéreas, segundo os resultados obtidos, o 

Sn é acumulado preferencialmente nas folhas. 

Segundo EDWARDS et al. (1995), a assimilação do Sn pelas plantas parece ser maior em 

áreas onde este elemento se encontra na forma de sulfuretos, como a estanite, uma vez que a 

oxidação destes minerais permite a libertação de grandes quantidades de Sn em formas coloidais, 

ficando este disponível para as plantas. Nas amostras estudadas, verifica-se que é nos locais 

onde a volframite constitui a mineralização dominante (Adoria, Regoufe e Rio de Frades) que 

ocorrem mais situações de teores inferiores aos níveis normais, embora também se verifiquem 

casos de teores excessivos. Neste caso, os teores superiores aos níveis normais são mais 

comuns nas amostras de Adoria, cuja mineralização também contempla estanite. Por outro lado, 

nos locais onde a cassiterite é mais abundante (Ervedosa e Tarouca), ocorrendo também estanite 

(Ervedosa), as situações de deficiência não são tão comuns, embora as de excesso também não, 

situando-se a maioria dos teores em níveis normais. 

Embora o W não seja um elemento considerado essencial ao metabolismo vegetal, uma 

vez que não tem uma função biológica conhecida, é muito facilmente utilizado pelas plantas, 

nomeadamente as que crescem em solos sobre corpos mineralizados (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001). Porém, existem algumas sugestões sobre o possível significado biológico deste 

elemento. Por exemplo, tem sido referida a possibilidade de o W substituir o Mo em enzimas 

redutoras que participam na fixação do azoto (PETERSON & GIRLING, 1981; KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS, 2001; SILVA & WILLIAMS, 2001; MASTEN, 2003). A toxicidade para as plantas parece ser 

apenas moderada. 

Segundo PETERSON e GIRLING (1981), as partes lenhosas mais antigas, comparativamente 

às folhas, constituem, em geral, o principal local de acumulação de W. Porém, nas amostras 

estudadas, este elemento acumula-se preferencialmente nas folhas, em praticamente todas as 

espécies e locais. 

Para as várias espécies amostradas verificam-se, numas áreas ou noutras, correlações 

positivas entre as concentrações de W nos solos e nos tecidos biológicos, embora a Quercus 

faginea Lam. se destaque por apresentar aquela correlação de forma constante nas diferentes 

áreas onde foi amostrada. 
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Embora os conteúdos de W na fracção biodisponível dos solos sejam, em geral, baixos 

verificam-se valores de FB muito elevados, assim como teores bioacumulados que superam os 

níveis normais em plantas, em várias amostras de todas as áreas mineiras. Como se viu no 

capítulo 7, os solos da área de Tarouca destacam-se pelos conteúdos mais elevados de W na 

fracção biodisponível, como consequência da mais fácil fragmentação e dissolução da scheelite, 

comparativamente à volframite, o que tem reflexo nas concentrações bioacumuladas nos tecidos 

das espécies amostradas neste local. Assim, é nas amostras de Tarouca que ocorrem os teores 

bioacumulados de W mais elevados do conjunto das cinco minas, verificando-se também que 

todas as espécies (e órgãos) aí amostradas apresentam teores que superam os níveis normais 

em plantas. Este aspecto exemplifica bem a importância da mineralogia do solo no controlo da 

distribuição biogeoquímica dos elementos. 

A Ag acumula-se preferencialmente na raiz e é pouco translocada para as partes aéreas da 

planta (ADRIANO, 2001). Para diversas plantas, a quantidade de Ag absorvida está directamente 

relacionada com a quantidade do elemento no solo. Por isso, a Ag pode ser acumulada em 

concentrações tóxicas em plantas que crescem em áreas mineralizadas com Ag. No entanto, as 

concentrações deste elemento diferem bastante com a espécie; verificando-se também variações 

temporais significativas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Os dados sobre a fitotoxicidade da Ag são escassos. Porém, tem sido observado que 

grandes concentrações deste elemento induzem uma redução do crescimento das plantas, 

embora sem a manifestação de outros sintomas de toxicidade (EDWARDS et al., 1995; ADRIANO, 

2001; KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). Alguns estudos apontam para que a Ag possa substituir 

os iões K+ nas membranas celulares e, assim, inibir a absorção de outros catiões pela raiz 

(KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001). 

Apesar de a Ag não ser um elemento essencial para o metabolismo vegetal, e ocorrer em 

teores reduzidos na fracção biodisponível dos solos, verificam-se valores de CAB bastante 

elevados nas plantas amostradas, que se traduzem em teores bioacumulados frequentemente 

superiores aos níveis normais em plantas. As espécies Erica arborea L., Halimium umbellatum (L.) 

Spach e Pterospartum tridentatum (L.) Willk. manifestam grande capacidade de absorver Ag, 

relativamente ao solo. Em geral, são as folhas que apresentam os teores mais elevados. As 

amostras de plantas de Adoria são as que exibem, em geral, os teores mais elevados, uma vez 

que as respectivas amostras de solos são também as que apresentam os teores de Ag mais 

elevados. 

Embora o As seja um constituinte da maior parte das plantas, não existem evidências de 

que é essencial para o seu crescimento. Porém, alguns trabalhos têm demonstrado estímulos no 

crescimento radicular com a adição de pequenas quantidades de As em soluções nutritivas 

(ADRIANO, 2001). De resto, o As é considerado altamente tóxico para as plantas em geral, cujo 

nível de toxicidade se situa em 2 mg/kg, embora possa variar entre 5 e 20 mg/kg (KABATA-PENDIAS 

& PENDIAS, 2001). 
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A especiação do As no ambiente radicular é dinâmica, verificando-se quer a inter-conversão 

entre as formas iónicas “arsenato” e “arsenito”, mediante reacões cíclicas de oxi-redução, quer a 

sua metilação para formas orgânicas (MEHARG & HARTLEY-WHITAKER, 2002; ABBAS & MEHARG, 

2008). 

Os mecanismos de absorção e toxicidade/tolerância do arsenato estão relativamente bem 

caracterizados nas plantas (HARTLEY-WHITAKER et al., 2001). Devido à grande semelhança 

química, o fosfato e o arsenato podem competir entre si quer para os mesmos locais de adsorção 

nas partículas do solo (LIVESEY & HUANG, 1981), quer para os mesmos transportadores proteicos 

dos mecanismos de absorção das raízes (MACNAIR & CUMBES, 1987; MEHARG & MACNAIR, 1991). 

Desta forma, é previsível que a absorção de arsenato ao nível das raízes recorra ao mecanismo 

de absorção de fosfato. No entanto, a absorção do arsenato é condicionada quer pelo facto de a 

exigência das plantas em fosfato ser específica da espécie (OTTE et al., 1990), quer pelo “status” 

do fosfato na planta (CLARKSON & LUTTGE, 1991). 

Assim, a tolerância ao arsenato, nas plantas superiores, é, segundo DE KOE (1994), 

baseada numa adaptação do mecanismo de absorção do fosfato, que garanta uma concentração 

mínima de fosfato nas células para a síntese de ATP. 

Por outro lado, os mecanismos de absorção do arsenito pelas plantas estão menos bem 

estudados. Porém, os estudos preliminares já efectuados mostram que o arsenito é translocado 

através da raiz em taxas similares à do arsenato, mas por via de mecanismos inteiramente 

diferentes (MEHARG & JARDINE, 2003). 

Na generalidade das espécies e locais estudados, o As é acumulado preferencialmente nas 

folhas, relativamente aos ramos. Os valores de CAB são relativamente baixos nas espécies 

analisadas, embora alguns valores máximos sejam significativos, nomeadamente nas da mina de 

Regoufe. Em geral, os valores mais elevados de CAB, assim como de teores bioacumulados, 

verificam-se para as folhas da Erica arborea L. e do Pinus pinaster Aiton, nomeadamente nas 

áreas das minas de Ervedosa, Adoria, Regoufe e Rio de Frades, onde os solos são mais ácidos. 

Já em Tarouca, os valores de CAB e de teores bioacumulados são mais elevados para as folhas 

do Halimium umbellatum (L.) Spach. 

No entanto, as concentrações observadas não são muito elevadas e apresentam-se 

geralmente dentro dos limites de tolerância à toxicidade do As, com excepção para as 

concentrações máximas encontradas nas folhas do Halimium umbellatum (L.) Spach., que são 

relativamente elevadas. 

O U não tem funções biológicas, o que de resto seria improvável dado que é um elemento 

pesado e radioactivo. No entanto, conhecem-se microrganismos que concentram fortemente este 

elemento. Por exemplo, a bactéria Citrobacter absorve o ião uranilo, na presença de fosfato 

orgânico, formando cristais de fosfato de uranilo (em apenas 1 dia, 1 grama de Citrobacter pode 

formar 9 gramas destes cristais, que deposita à sua volta). Algumas plantas também concentram 

o ião uranilo, especialmente nas folhas. 
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As fracções solúveis deste elemento parecem ser rapidamente absorvidas pelas plantas, 

tendo-se verificado que, em áreas com mineralizações de U, as plantas acumulam para cima de 

100 vezes mais U do que as plantas de áreas não mineralizadas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 

2001). Alguns trabalhos têm mostrado, em geral, a tendência para a acumulação de U nos órgãos 

das plantas segundo a ordem seguinte: rebentos > folhas > raízes > caules (EDWARDS et al., 

1995). Porém, a distribuição do U, pelos diferentes órgãos, depende da espécie da planta, uma 

vez que também estão documentados casos em que os conteúdos deste elemento são muito 

superiores nas raízes relativamente aos restantes órgãos, e casos em que as concentrações mais 

elevadas foram encontradas nas folhas (PETERSON & GIRLING, 1981). 

Geralmente, o U em concentrações elevadas é tóxico para as plantas, estando 

documentadas as seguintes alterações morfológicas, como consequência da radiação (PETERSON 

& GIRLING, 1981): frutos com formas pouco comuns; flores esbranquiçadas com uma frequência 

superior à normal; flores sem pétalas ou estames; entre outras. 

Nas amostras estudadas, os teores de U são superiores nas folhas relativamente aos 

ramos, na generalidade das espécies. As concentrações bioacumuladas são genericamente 

superiores nas áreas de Adoria, Ervedosa e Regoufe, que são os locais onde as concentrações 

totais e biodisponíveis nos respectivos solos são também superiores. As folhas do Pinus pinaster 

Aiton e da Erica arborea L. destacam-se pelos teores mais elevados. 

 

 

8.4.1- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS 
 

Aplicou-se a ACP com o objectivo de comparar entre si os dados biogeoquímicos relativos 

às diferentes espécies e órgãos no conjunto das cinco áreas mineiras estudadas. As amostras de 

Ranunculus peltatus Schrank e de flores de Pterospartum tridentatum (L.) Willk. não foram alvo 

deste tratamento, devido ao pequeno número de amostras. 

 

 

8.4.1.1- Pinus pinaster Aiton 
 

Para as folhas desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz de dados composta por 81 

indivíduos (amostras) e 16 variáveis (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e 

U). A tabela 8.54 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada 

um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os seis 

primeiros eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 74,29 % 

da variância total. Assim, na tabela 8.55 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 

seis primeiros eixos. 
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Tabela 8.54- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Pinus pinaster Aiton das quatro minas onde esta espécie foi amostrada. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 3,84 2,65 1,75 1,41 1,17 1,06 0,97 

Variância explicada (%) 24,02 16,59 10,97 8,80 7,31 6,61 6,04 

Variância explicada acumulada (%) 24,02 40,61 51,58 60,38 67,68 74,29 80,33 

 
Tabela 8.55- Coordenadas das variáveis activas nos seis eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Pinus pinaster Aiton das quatro minas onde esta espécie foi amostrada. Os pesos 
dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 

Fe 0,7805 -0,1864 0,1257 -0,1821 -0,1953 -0,1736 

Mn -0,5641 -0,2270 0,4335 0,5461 -0,0247 -0,0272 

Cu 0,5304 0,2482 0,4159 -0,0894 -0,1307 -0,0642 

Zn 0,2021 0,8501 0,1493 -0,0177 0,0900 0,0663 

Pb 0,1674 0,6234 0,2980 -0,0317 0,2787 0,1149 

Cr 0,0093 0,1127 0,2468 -0,6434 -0,3908 0,4096 

Co -0,4656 -0,4072 -0,0091 -0,1677 -0,4393 0,2442 

Ni -0,3367 -0,3003 0,4357 -0,4685 0,2104 -0,0499 

Mo 0,7638 -0,3093 0,1188 0,0451 0,0312 0,0993 

Cd 0,2793 0,4725 0,2862 0,2834 -0,1685 0,4357 

Bi -0,1134 -0,3084 0,5986 -0,3286 0,2865 -0,3229 

Sn 0,8478 -0,4219 0,0849 0,1537 0,0490 0,0073 

W 0,8491 -0,4165 0,0587 0,1504 0,0250 0,0709 

Ag 0,1237 0,5508 -0,0458 -0,1558 0,0686 -0,4098 

As -0,3192 -0,0458 0,7396 0,3708 -0,1395 -0,0036 

U 0,0667 0,2364 0,0459 0,0825 -0,7062 -0,5454 

 

Considerando os seis eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – W, Sn, Fe, Mo e Cu em oposição a Mn 

Eixo 2 – Zn, Pb e Ag 

Eixo 3 – As e Bi 

Eixo 4 – (Mn) em oposição a Cr 

Eixo 5 – U 

Eixo 6 – (U) 

 

A figura 8.7 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros quatro planos factoriais. 
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Figura 8.7- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas às folhas de Pinus pinaster Aiton das quatro minas. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.55 e a interpretação da figura 8.7 permite verificar 

no primeiro plano factorial, que explica 40,61 % da inércia total da nuvem de pontos, a existência 

representativa de uma associação de variáveis que indicam a influência do contexto 

pedogeoquímico, com distribuição nítida por dois grupos distintos: um conjunto constituído 

essencialmente por W, Sn, Fe e Mo, e com o qual o Cu revela afinidade; este grupo, na 

generalidade, correlaciona-se negativamente com o Mn; e um segundo grupo, algo independente 

do anterior, constituído por Zn, Pb e Ag. 

A formação nítida destes grupos parece revelar a influência do Mn, que estabelece 

frequentemente relações de antagonismo, ao nível da planta, com diversos elementos químicos, 

nomeadamente com o Fe, o Zn e, eventualmente, o Cu e o Mo. Por sua vez, a separação entre os 

dois grupos de variáveis pode estar relacionada com a maior ou menor afinidade dos elementos 

entre si e, nomeadamente com o Fe ou o Zn. Nas plantas, são frequentes as relações antagónicas 

entre o Zn e o Fe. A bioutilização de cada elemento também pode ser determinante; por exemplo, 

como se referiu anteriormente, o W pode substituir o Mo em certas enzimas. As relações 

antagónicas entre o Cu e o Fe e entre o Cu e o Zn também pode ajudar a perceber a posição mais 

ou menos intermédia que o Cu ocupa relativamente aos dois grupos formados. 

O As e o Bi são explicados no segundo plano factorial, onde definem um eixo próprio. A 

posição do Bi poderá ser casual, uma vez que ocorre sempre em teores muito baixos. A 
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individualização do As poderá estar relacionada com vários factores intrínsecos ao seu 

comportamento biogeoquímico, nomeadamente as relações, antagónicas ou sinérgicas, com 

outros elementos, como o Fe ou Mn, ou com os mecanismos de competição que estabelece com 

o fosfato. 

O Cr é explicado apenas no terceiro plano factorial, em oposição ao Mn, o que parece 

reflectir o conhecido antagonismo entre estes elementos nos tecidos vegetais. Por fim, o U é 

explicado no quarto plano factorial, onde define um eixo próprio, revelando-se independente quer 

do Mn quer do grupo formado pelas variáveis W, Sn, Fe, Mo e Cu. 

Na figura 8.8 apresenta-se a projecção das amostras de folhas do Pinus pinaster Aiton da 

totalidade das quatro áreas mineiras nos primeiros dois planos factoriais, verificando-se a 

separação mais ou menos nítida, no conjunto dos dois planos e considerando as variáveis com 

representatividade, em três “populações” diferenciadas: 

 
• A “população” A reúne as folhas com alguns dos teores bioacumulados de Zn, 

Pb, Ag e, também, Cu e Bi mais elevados e que correspondem essencialmente 

às amostras das escombreiras e solos contaminados da área de Adoria; 

• A “população” B é constituída exclusivamente pelas folhas da área de Tarouca 

(escombreiras) e encontra-se associada fundamentalmente ao grupo de 

elementos formado por W, Sn, Fe, Mo e Cu, traduzindo os teores mais elevados 

nestes elementos; 

• A “população” C é formada essencialmente pelas amostras de Ervedosa e de Rio 

de Frades e situa-se nas zonas de influência do Mn (1º e 2º planos factoriais) e 

do As (2º plano factorial) e, no caso das amostras de Rio de Frades, também Bi, 

reunindo, assim, as amostras onde se registam os teores mais altos destes 

elementos; 

 

 
Figura 8.8- Projecção das amostras de folhas de Pinus pinaster Aiton das quatro minas nos dois primeiros 
planos factoriais. 
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Para os ramos desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz semelhante à das folhas. A 

tabela 8.56 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um 

dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os seis primeiros 

eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 77,85 % da 

variância total. Assim, na tabela 8.57 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos seis 

primeiros eixos. 

 
Tabela 8.56- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Pinus pinaster Aiton das quatro minas onde esta espécie foi amostrada. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 3,89 2,24 2,14 1,77 1,36 1,06 1,02 

Variância explicada (%) 24,31 14,00 13,38 11,05 8,49 6,62 6,37 

Variância explicada acumulada (%) 24,31 38,31 51,69 62,74 71,23 77,85 84,23 

 
Tabela 8.57- Coordenadas das variáveis activas nos seis eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Pinus pinaster Aiton das quatro minas onde esta espécie foi amostrada. Os pesos 
dentro de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 

Fe -0,3800 -0,2086 0,6287 0,5016 0,1518 0,0485 

Mn 0,4805 -0,6701 0,3130 0,2042 -0,1494 -0,1487 

Cu 0,4191 0,2212 0,5346 0,1541 -0,1735 -0,1908 

Zn 0,5727 0,4304 -0,0122 0,4378 -0,1947 0,1318 

Pb 0,0696 0,2340 -0,0579 0,5109 0,6429 0,2213 

Cr -0,6449 -0,0602 -0,0135 0,1194 0,2820 0,4960 

Co 0,2567 -0,5796 0,5429 -0,0627 -0,1283 0,3745 

Ni -0,1185 -0,0050 0,5010 -0,1520 0,3965 -0,0561 

Mo -0,7820 -0,0058 0,0573 0,2642 -0,1598 0,0002 

Cd 0,4576 0,5027 0,4218 0,3336 -0,3200 0,0815 

Bi -0,0198 -0,3872 -0,5831 0,3216 -0,1636 -0,1489 

Sn -0,8537 0,1243 0,0892 0,2704 -0,2661 -0,1923 

W -0,8733 0,1316 0,1223 0,2306 -0,2731 -0,1764 

Ag 0,4023 0,0862 -0,4825 0,6159 -0,0166 0,1324 

As 0,0115 -0,7770 -0,1850 0,2645 -0,1898 0,1817 

U 0,1871 -0,2689 0,0335 0,3114 0,4926 -0,6289 

 

Considerando os seis eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 
Eixo 1 – Zn em oposição a W, Sn, Mo e Cr 

Eixo 2 – Cd em oposição a As, Mn e Co 

Eixo 3 – (Co), Fe, Cu e Ni em oposição a Bi 

Eixo 4 – Ag, (Pb) e (Fe) 

Eixo 5 – Pb 

Eixo 6 – U 
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A figura 8.9 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros quatro planos factoriais. 

 

 
Figura 8.9- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas aos ramos de Pinus pinaster Aiton das quatro minas. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.57 e a interpretação da figura 8.9 permite verificar 

no primeiro plano factorial, que explica 38,31 % da inércia total da nuvem de pontos, a existência 

representativa da associação de variáveis que indicam a influência do contexto pedogeoquímico. 

Observa-se a distribuição das variáveis por dois grupos distintos: um conjunto constituído 

essencialmente por W, Sn, Mo e Cr, que se correlaciona negativamente com o Zn; e um segundo 

grupo, algo independente do anterior, constituído por As, Mn e Co, que se correlaciona 

negativamente com o Cd. O facto de o Fe, ao nível dos ramos, não ter expressão no primeiro 

plano factorial parece determinar que a distribuição dos elementos já não esteja condicionada ao 

antagonismo que frequentemente se observa entre este e o Mn. 

Verifica-se também uma grande aproximação entre as projecções do Zn e do Cd, que pode 

estar relacionada com o já referido sinergismo que pode existir entre estes elementos nos tecidos 

biológicos. Este comportamento também ajuda a explicar a oposição entre o Mn e o Cd, que pode 

ser indirecta, por antagonismo daquele com o Zn. 

O Fe é explicado no segundo plano factorial, onde surge associado com o Ni e, em menor 

grau com o Co e o Cu. O Fe, nas plantas, é normalmente sinérgico com o Ni e antagónico com o 
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Cu. Porém, o Cu é sinérgico com o Ni, o que permite a associação verificada. O Bi também é 

explicado neste plano, onde ocorre em oposição ao grupo anterior. 

A Ag é explicada unicamente no terceiro plano factorial, onde surge em associação com o 

Fe e o Pb. Porém, o Pb é melhor explicado no quarto plano, onde forma um eixo próprio. 

Na figura 8.10 apresenta-se a projecção das amostras de ramos do do Pinus pinaster Aiton 

da totalidade das quatro áreas mineiras nos primeiros dois planos factoriais, verificando-se a 

separação nítida, no conjunto dos dois planos e considerando as variáveis com 

representatividade, em cinco “populações” diferenciadas: 

 
• A “população” A é constituída essencialmente pelas folhas da área de Tarouca 

(escombreiras) e está associada fundamentalmente ao grupo de elementos 

formado por W, Sn, Mo, Cr e também Fe. A estas amostras, juntam-se parte das 

amostras do perfil 1 de Rio de Frades devido principalmente aos teores de Cr e 

Mo; 

• A “população” B reúne as folhas com teores mais elevados de Cd e Zn e que 

correspondem essencialmente a parte das amostras do perfil 2 de Adoria e do 

perfil 3 de Ervedosa; 

• A “população” C refere-se às amostras do perfil 2 e parte do perfil 3 de Ervedosa, 

de parte do perfil 2 de Adoria e às amostras do perfil 2 e parte do perfil 1 de Rio 

de Frades e encontra-se na área de influência da associação As, Mn e Co, 

traduzindo alguns dos teores mais elevados nestes elementos; 

• A “população” D reúne amostras dos diferentes perfis de Ervedosa, que se 

destacam pelos teores de Cu, Co, Ni e também Fe; 

• A “população” E é formada essencialmente pelas amostras de Rio de Frades e 

de Adoria e situa-se nas zonas de influência do Zn e do Bi. 

 

 
Figura 8.10- Projecção das amostras de ramos de Pinus pinaster Aiton das quatro minas nos dois primeiros 
planos factoriais. 
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8.4.1.2- Erica arborea L. 
 

Para as folhas desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz de dados composta por 105 

indivíduos (amostras) e 16 variáveis (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e 

U). A tabela 8.58 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada 

um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os seis 

primeiros eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 75,37 % 

da variância total. Assim, na tabela 8.59 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 

seis primeiros eixos. 

 

Tabela 8.58- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Erica arborea L. das cinco minas. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 4,74 2,02 1,56 1,41 1,23 1,10 0,92 

Variância explicada (%) 29,65 12,61 9,74 8,82 7,70 6,85 5,77 

Variância explicada acumulada (%) 29,65 42,25 52,00 60,82 68,52 75,37 81,14 

 
Tabela 8.59- Coordenadas das variáveis activas nos seis eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Erica arborea L. das cinco minas. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 

Fe 0,5540 0,3971 0,4128 -0,1896 0,0169 -0,2276 

Mn -0,0037 0,0519 0,1914 -0,5618 0,4751 0,2810 

Cu 0,4741 -0,1390 0,3068 0,3619 -0,3611 -0,2511 

Zn 0,6211 -0,0355 0,4395 0,1218 0,2533 0,2290 

Pb 0,7777 -0,3041 -0,2625 0,0922 -0,0492 -0,0005 

Cr 0,1300 0,7028 -0,2732 -0,3843 -0,0933 -0,2623 

Co -0,0723 0,7386 -0,3612 0,3456 0,1373 0,0151 

Ni 0,1340 0,4773 0,1881 0,0581 -0,6369 0,0749 

Mo 0,7656 0,1063 0,0777 -0,2107 -0,1258 0,1451 

Cd -0,1884 -0,5171 0,1715 -0,2945 -0,1322 -0,5588 

Bi 0,8279 -0,2828 -0,3710 0,0378 0,0258 -0,0238 

Sn 0,9156 -0,1283 -0,1370 0,0406 0,0775 -0,0307 

W 0,7024 0,0239 -0,5565 -0,2056 0,0829 -0,1618 

Ag 0,1749 -0,1352 -0,0842 0,1668 -0,2595 0,5710 

As 0,1672 0,1875 0,1714 0,6393 0,5099 -0,2939 

U 0,6955 0,2172 0,4663 -0,1482 0,0473 0,0344 

 

Considerando os seis eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Sn, Bi, Pb, Mo, W, U, Zn e Fe 
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Eixo 2 – Co e Cr em oposição a (Cd) 

Eixo 3 – (W) 

Eixo 4 – As em oposição a Mn 

Eixo 5 – (As) em oposição a Ni 

Eixo 6 – Ag em oposição a Cd 

 

A figura 8.11 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, no 

primeiro, terceiro, quarto e quinto planos factoriais. 

 

 
Figura 8.11- Projecções das variáveis no primeiro, terceiro, quarto e quinto planos factoriais (eixo 1/eixo 2; 
eixo 1/eixo 4; eixo 1/eixo 5; eixo 1/eixo 6), relativas às folhas de Erica arborea L. das cinco minas. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.59 e a interpretação da figura 8.11 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 42,25 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

distribuição das variáveis por dois grupos distintos: um conjunto constituído por grande parte dos 

elementos analisados, Sn, Bi, Pb, Mo, W, U, Zn e Fe; e um segundo grupo constituído por Co e 

Cr, que se correlaciona negativamente com o Cd. O As é explicado apenas no terceiro plano 

factorial, onde surge em oposição ao Mn. O Ni é explicado no quarto plano em oposição ao As e a 

Ag é explicada no quinto plano em oposição ao Cd. 
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Na figura 8.12 apresenta-se a projecção das amostras de folhas de Erica arborea L. da 

totalidade das cinco áreas mineiras no primeiro plano factorial, verificando-se a separação mais ou 

menos nítida em quatro “populações” diferenciadas: 

 
• A “população” A é constituída essencialmente pelas folhas das plantas 

amostradas nas escombreiras das áreas de Ervedosa e Tarouca e está 

associada fundamentalmente ao grupo de elementos formado por Cr, Fe, U, Mo e 

W; 

• A “população” B reúne as folhas com alguns dos teores mais elevados de Pb, Bi, 

Sn, Zn e também W e que correspondem essencialmente às amostras das 

escombreiras de Adoria; 

• A “população” C contempla as amostras de Rio de Frades, com destaque para as 

do perfil 1, e encontra-se na área de influência das variáveis Co e Cr; 

• A “população” D reúne amostras da área de Regoufe, que se destacam pelos 

teores de Cd mais elevados. 

 

 
Figura 8.12- Projecção das amostras de folhas de Erica arborea L. (cinco minas) no primeiro plano factorial. 

 

Para os ramos desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz semelhante à das folhas. A 

tabela 8.60 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um 

dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os seis primeiros 

eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 75,90 % da 

variância total. Assim, na tabela 8.61 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos seis 

primeiros eixos. 
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Tabela 8.60- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Erica arborea L. das cinco minas. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 4,20 2,34 1,87 1,45 1,15 1,12 0,98 

Variância explicada (%) 26,25 14,64 11,71 9,09 7,19 7,01 6,12 

Variância explicada acumulada (%) 26,25 40,90 52,61 61,70 68,89 75,90 82,03 

 
Tabela 8.61- Coordenadas das variáveis activas nos seis eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Erica arborea L. das cinco minas. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 

Fe 0,0767 -0,1712 -0,6901 -0,3613 -0,3230 0,1859 

Mn -0,0745 -0,0894 0,2116 -0,2661 -0,3155 0,5286 

Cu -0,2235 -0,3143 -0,3216 0,6551 0,1156 0,2051 

Zn 0,5676 -0,3723 -0,5018 -0,1693 0,0127 -0,1124 

Pb -0,7286 -0,2764 -0,2423 0,1649 0,0989 -0,2818 

Cr 0,0270 0,6357 -0,5602 -0,2459 0,1736 0,1801 

Co 0,4281 0,5831 -0,3219 0,3209 0,0350 -0,1608 

Ni -0,4063 0,6347 0,0343 -0,1855 0,1421 0,1454 

Mo -0,8120 0,1183 -0,0725 -0,1922 -0,1521 0,1416 

Cd 0,2685 -0,5765 -0,2171 -0,4889 -0,0246 -0,2936 

Bi -0,7425 -0,2838 -0,1886 0,0330 0,1949 -0,2772 

Sn -0,8812 0,0045 0,0448 -0,0296 -0,1042 -0,0147 

W -0,7418 0,1321 -0,4098 -0,1670 0,2739 0,0496 

Ag -0,5609 -0,0918 0,1402 0,0667 -0,5957 -0,1234 

As 0,1126 0,3554 -0,4352 0,3895 -0,5984 -0,1701 

U 0,0237 -0,5158 -0,2314 0,3297 0,1061 0,6034 

 

Considerando os seis eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Zn em oposição a Sn, Mo, Bi, W, Pb e (Ag) 

Eixo 2 – Cr, Ni e Co em oposição a Cd e (U) 

Eixo 3 – Fe, (Cr) e (Zn) 

Eixo 4 – Cu 

Eixo 5 – As e Ag 

Eixo 6 – U e Mn 

 

A figura 8.13 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros quatro planos factoriais. 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.61 e a interpretação da figura 8.13 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 40,90 % da inércia total da nuvem de pontos, a 
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distribuição das variáveis por três grupos distintos: um conjunto constituído por Sn, Mo, Bi, W, Pb 

e, menos nitidamente, Ag, em oposição ao Zn; um segundo grupo constituído por Cr, Ni e Co, que 

se correlaciona negativamente com um terceiro grupo, formado por Cd e U. 

A projecção das variáveis no primeiro plano factorial revela semelhanças com a projecção 

equivalente obtida para as folhas, estando as principais diferenças relacionadas com a posição do 

Zn, que no caso das folhas está associado com os restantes elementos típicos da anomalia 

pedogeoquímica (Sn, W, Fe, Pb, etc.), enquanto que nos ramos está em oposição. Este aspecto 

pode estar relacionado com o facto do Zn ocorrer nas folhas em concentrações normais, enquanto 

que nos ramos ocorre, geralmente, em deficiência. 

 

 
Figura 8.13- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas aos ramos de Erica arborea L. das cinco minas. 

 

O Fe é explicado apenas no segundo plano factorial, onde surge em associação com o Cr e 

o Zn. O Cu é explicado no terceiro plano, onde forma um eixo próprio e parece ser independente 

do Zn e do primeiro grupo referido. O As e a Ag ocorrem associados no quarto plano e o Mn surge 

associado com o U no quinto plano factorial. 

Na figura 8.14 apresenta-se a projecção das amostras de ramos de Erica arborea L. da 

totalidade das cinco áreas mineiras no primeiro plano factorial, verificando-se a separação nítida 

em quatro “populações” diferenciadas: 
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• A “população” A é constituída essencialmente pelas amostras do perfil 2 da área 

de Adoria e por uma parte das amostras do perfil 2 de Ervedosa e está associada 

fundamentalmente ao grupo de elementos formado por Sn, Mo, Bi, W, Pb e Ag; 

• A “população” B é formada pelas amostras de material lenhoso com alguns dos 

teores mais elevados de Ni, mas também de Mo, W e Sn e que correspondem 

essencialmente às amostras das escombreiras de Tarouca e parte de Ervedosa; 

• A “população” C contempla as amostras de Rio de Frades, com destaque para as 

do perfil 1, e encontra-se na área de influência das variáveis Co e Cr; 

• A “população” D reúne amostras da área de Regoufe, que se destacam pelos 

teores de Cd, Zn e U mais elevados. 

 
No segundo plano factorial, com a entrada do Fe e a saída do Ni, verifica-se uma 

redistribuição das “populações” referidas, com a reunião, por um lado, das “populações” A e B, 

segundo a área de influência das variáveis Sn, Mo, Bi, W, Pb e Ag e a junção, por outro lado, das 

“populações” C e D, sob influência das variáveis Fe, Cr e Zn. 

 

 
Figura 8.14- Projecção das amostras de ramos de Erica arborea L. (cinco minas) no primeiro plano factorial. 

 

 
8.4.1.3- Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 

 
Para as amostras desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz de dados composta por 85 

indivíduos (amostras) e 16 variáveis (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e 

U). A tabela 8.62 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada 

um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os seis 

primeiros eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 79,64 % 

da variância total. Assim, na tabela 8.63 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 

seis primeiros eixos. 
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Tabela 8.62- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de Pterospartum tridentatum (L.) Willk. das cinco minas. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 4,59 2,98 1,71 1,26 1,20 1,00 0,70 

Variância explicada (%) 28,67 18,64 10,66 7,89 7,52 6,26 4,36 

Variância explicada acumulada (%) 28,67 47,31 57,97 65,86 73,38 79,64 84,00 

 
Tabela 8.63- Coordenadas das variáveis activas nos seis eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de Pterospartum tridentatum (L.) Willk. das cinco minas. Os pesos dentro de cada eixo factorial 
iguais ou superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 

Fe -0,3919 -0,6231 -0,2637 -0,0180 -0,1343 -0,1081 

Mn 0,1387 -0,5930 0,4608 0,3251 0,4230 -0,2267 

Cu -0,5056 0,4229 0,4355 -0,1512 -0,0034 -0,3084 

Zn -0,6559 -0,0610 0,3399 0,2179 -0,2841 -0,2280 

Pb -0,6053 0,2312 0,5734 -0,0878 0,2348 -0,0793 

Cr 0,5369 -0,6398 0,1001 -0,3134 0,1511 0,0145 

Co 0,3247 -0,6184 0,1246 0,1546 0,1024 0,2349 

Ni 0,4883 -0,6160 0,1919 -0,1579 0,1800 -0,2361 

Mo 0,2393 -0,0497 0,0579 -0,8003 -0,1320 -0,3446 

Cd -0,0637 -0,3906 0,4461 0,3028 -0,5400 -0,0893 

Bi -0,8775 -0,1922 -0,0185 -0,1176 0,2179 0,1465 

Sn -0,7497 -0,5451 -0,2226 -0,1269 0,0793 0,0237 

W -0,3790 0,1535 0,4408 -0,2514 0,3211 0,5261 

Ag -0,1983 0,2868 -0,3921 0,2199 0,5223 -0,4948 

As -0,7165 -0,2759 -0,1222 -0,2322 -0,2446 -0,0370 

U -0,8007 -0,4045 -0,3349 0,0615 0,0770 0,0442 

 

Considerando os seis eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – (Cr) em oposição a Bi, U, Sn, As, Zn, Pb e Cu 

Eixo 2 – Cr, Fe, Co, Ni, Mn e (Sn) 

Eixo 3 – (Pb) 

Eixo 4 – Mo 

Eixo 5 – Ag em oposição a Cd 

Eixo 6 – W 

 

A figura 8.15 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, no 

primeiro, terceiro, quarto e quinto planos factoriais. 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.63 e a interpretação da figura 8.15 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 47,31 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

distribuição por dois grupos mais ou menos distintos: um conjunto constituído por Bi, U, Sn, As, 
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Zn, Pb e Cu, que se correlaciona negativamente com o Cr; e um segundo grupo formado por Cr, 

Fe, Co, Ni e Mn e que mostra afinidade com o Sn. 

O Mo é explicado apenas no terceiro plano factorial, onde forma um eixo próprio. A Ag e o 

Cd correlacionam-se negativamente, no quarto plano factorial. Por fim, o W é explicado no quinto 

plano factorial, onde define um eixo próprio. 

 

 
Figura 8.15- Projecções das variáveis no primeiro, terceiro, quarto e quinto planos factoriais (eixo 1/eixo 2; 
eixo 1/eixo 4; eixo 1/eixo 5; eixo 1/eixo 6), relativas às amostras de Pterospartum tridentatum (L.) Willk. das 
cinco minas. 

 

Na figura 8.16 apresenta-se a projecção das amostras da totalidade das cinco áreas 

mineiras no primeiro plano factorial, verificando-se a separação nítida em três “populações”: 

 

• A “população” A é constituída essencialmente pelas amostras do perfil 2 de 

Adoria e, com menor expressão, por parte das amostras do perfil 2 de Regoufe. 

Esta “população” encontra-se associada fundamentalmente às variáveis Pb e Cu, 

traduzindo os teores mais elevados nestes elementos; 

• A “população” B reúne exclusivamente amostras de Regoufe, dos perfis 2 e 3, 

revelando forte contaminação em Bi, U, Sn, As, Zn, Pb e Cu, comparativamente 

às amostras das restantes áreas; 
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• A “população” C é formada essencialmente pelas amostras dos perfis 2 e 3 de 

Ervedosa e do perfil 2 de Rio de Frades e situa-se nas zonas de influência do Mn, 

Co, Ni e Cr. 

 

 
Figura 8.16- Projecção das amostras de Pterospartum tridentatum (L.) Willk. (cinco minas) no primeiro plano 
factorial. 

 

 

8.4.1.4- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

 

Para as amostras desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz de dados composta por 68 

indivíduos (amostras) e 16 variáveis (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e 

U). A tabela 8.64 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada 

um dos eixos factoriais resultantes da ACP. 

Da análise desta tabela verifica-se que os cinco primeiros eixos factoriais apresentam valor 

próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 74,16 % da variância total. Assim, na tabela 8.65 

apresentam-se os valores das coordenadas activas nos cinco primeiros eixos. 

 

Tabela 8.64- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de Pteridium aquilinum (L.) das cinco minas. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 3,70 2,97 1,98 1,73 1,49 1,13 0,78 

Variância explicada (%) 23,11 18,55 12,39 10,83 9,28 7,08 4,87 

Variância explicada acumulada (%) 23,11 41,66 54,05 64,87 74,16 81,24 86,11 
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Tabela 8.65- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de Pteridium aquilinum (L.) das cinco minas. Os pesos dentro de cada eixo factorial iguais ou 
superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

Fe 0,7233 0,4240 0,0787 0,1508 0,0609 

Mn -0,0909 0,4985 -0,5039 0,4875 0,1881 

Cu 0,5323 0,0340 -0,3965 -0,4512 -0,2673 

Zn -0,6974 0,5127 -0,0738 0,0852 -0,3170 

Pb -0,3289 -0,2111 0,2390 0,3323 -0,6291 

Cr 0,3852 0,0455 -0,5143 -0,3664 -0,4581 

Co 0,4379 -0,1523 0,0274 -0,3034 -0,3628 

Ni 0,6445 0,3711 -0,0822 -0,0283 -0,1220 

Mo -0,0341 0,4453 0,7623 -0,1175 -0,1916 

Cd -0,4104 0,5580 -0,4949 -0,2205 -0,0444 

Bi -0,2949 0,2938 0,4701 -0,6237 0,2321 

Sn 0,3839 0,8170 0,2015 0,0457 0,0583 

W 0,7001 0,5278 0,2064 0,1374 0,1082 

Ag -0,5776 0,3066 -0,0169 -0,5995 0,0046 

As -0,5220 0,5727 -0,2608 0,0976 0,1218 

U -0,1789 0,3227 0,1771 0,2863 -0,6323 

 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Fe, W, Ni e Cu em oposição a Zn, (Ag) e (As) 

Eixo 2 – Sn, As, Cd, (W) e (Zn) 

Eixo 3 – Mo em oposição a Cr e Mn 

Eixo 4 – Bi e Ag 

Eixo 5 – U e Pb 

 

A figura 8.17 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

quatro primeiros planos factoriais. 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.65 e a interpretação da figura 8.17 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 41,66 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

distribuição por dois grupos mais ou menos distintos: um conjunto constituído por Fe, W, Ni e Cu, 

que se correlaciona negativamente com o Zn e, menos nitidamente, a Ag e o As; e um segundo 

grupo constituído por Sn, As e Cd, com afinidades a W e Zn. 

No terceiro plano factorial, verifica-se a associação entre Mn e Cr, que se correlaciona 

negativamente com o Mo. A Ag é melhor explicada no terceiro plano factorial em associação com 

Bi. Por fim, o Pb e o U correlacionam-se positivamente, no quarto plano factorial. 
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Figura 8.17- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas às amostras de Pteridium aquilinum (L.) das cinco minas. 

 
Na figura 8.18 apresenta-se a projecção das amostras de Pteridium aquilinum (L.) das cinco 

áreas mineiras no primeiro plano factorial, verificando-se a separação nítida em três “populações”: 

• A “população” A é constituída essencialmente pelas amostras dos perfis 2 e 3 de 
Regoufe e encontra-se associada fundamentalmente às variáveis As, Zn e Ag; 

• A “população” B reúne exclusivamente amostras do perfil 2 de Tarouca, 
revelando os teores bioacumulados mais elevados em W, Sn, Fe, Ni e Cu; 

• A “população” C é formada pelas amostras 13, 14 e 15 do perfil 2 de Regoufe e 
corresponde a uma situação intermédia das duas anteriores. 

 

 
Figura 8.18- Projecção das amostras de Pteridium aquilinum (L.) das cinco minas no primeiro plano factorial. 
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8.4.1.5- Halimium umbellatum (L.) Spach 
 

Para as folhas desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz de dados composta por 45 

indivíduos (amostras) e 16 variáveis (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e 

U). A tabela 8.66 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada 

um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os cinco 

primeiros eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 81,65 % 

da variância total. Assim, na tabela 8.67 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 

cinco primeiros eixos. 

 
Tabela 8.66- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Halimium umbellatum (L.) Spach das três minas onde foi amostrada. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 4,21 3,89 2,03 1,57 1,37 0,94 0,61 

Variância explicada (%) 26,29 24,34 12,66 9,82 8,54 5,85 3,80 

Variância explicada acumulada (%) 26,29 50,63 63,29 73,11 81,65 87,50 91,31 

 
Tabela 8.67- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Halimium umbellatum (L.) Spach das três minas onde foi amostrada. Os pesos dentro 
de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

Fe 0,8013 -0,4877 0,0793 -0,2139 0,0426 

Mn 0,1470 0,7009 -0,2339 -0,4249 -0,1466 

Cu 0,3301 0,5836 0,1370 0,0791 0,5102 

Zn 0,4640 0,7668 0,2045 0,0929 0,0757 

Pb -0,0665 0,6179 -0,0435 -0,3638 -0,5306 

Cr 0,3449 0,0852 0,6711 0,4367 -0,0785 

Co 0,3073 0,4101 -0,6144 0,1648 -0,3795 

Ni 0,5656 0,6373 -0,1345 0,2285 0,1815 

Mo 0,1430 -0,0183 0,6072 0,1645 -0,6612 

Cd 0,4338 0,7061 0,3894 0,0911 0,0708 

Bi 0,7545 -0,3166 -0,4637 0,1482 -0,1201 

Sn 0,7167 -0,5488 0,1970 -0,3065 0,0331 

W 0,7507 -0,5863 0,1260 0,0274 -0,1396 

Ag -0,2391 -0,1483 -0,0852 0,3320 0,2699 

As 0,6140 -0,0608 -0,5087 0,5089 -0,0901 

U 0,6255 0,0562 0,0185 -0,6378 0,2319 

 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Fe, Bi, W, Sn, (U), As e (Ni) 

Eixo 2 – Zn, Cd, Mn, Ni, Pb e Cu em oposição a (W) e (Sn) 
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Eixo 3 – Cr e (Mo) em oposição a Co e (As) 

Eixo 4 – (As) em oposição a U 

Eixo 5 – (Cu) em oposição a Mo e (Pb) 

 

A figura 8.19 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

quatro primeiros planos factoriais. 

 

 
Figura 8.19- Projecções das variáveis nos quatro primeiros planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas às folhas de Halimium umbellatum (L.) Spach das três minas onde foi 
amostrada. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.67 e a interpretação da figura 8.19 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 50,63 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

distribuição das variáveis essencialmente por dois grupos distintos: um constituído por Fe, Bi, W, 

Sn, e As, com afinidades ao U e Ni; e um segundo grupo constituído por Zn, Cd, Mn, Ni, Pb e Cu, 

que se correlaciona negativamente com o Sn e o W. O Cr é explicado no terceiro plano factorial, 

onde surge em associação com o Mo e em oposição ao Co que, por sua vez, se encontra 

associado ao As. O quarto eixo factorial introduz alguma oposição entre o As e o U e o quinto eixo 

realça a correlação negativa entre o Cu e o Pb e o Mo. 
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Na figura 8.20 apresenta-se a projecção das amostras das folhas de Halimium umbellatum 

(L.) Spach, da totalidade das três áreas mineiras onde esta espécie foi amostrada, no primeiro 

plano factorial, verificando-se a separação nítida em duas “populações”: 

• A “população” A é constituída pelas folhas das plantas amostradas nas 

escombreiras e solos contaminados da área de Ervedosa e está associada 

fundamentalmente ao grupo de elementos formado por Zn, Cd, Mn, Ni, Pb, Cu e 

U; 

• A “população” B reúne as folhas com alguns dos teores mais elevados de Fe, Bi, 

W, Sn, As e também U, que correspondem essencialmente às amostras do perfil 

2 de Tarouca; 

 

 
Figura 8.20- Projecção das amostras de folhas de Halimium umbellatum (L.) Spach (três minas) no primeiro 
plano factorial. 

 

Para os ramos desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz semelhante à das folhas. A 

tabela 8.68 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um 

dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os cinco primeiros 

eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 77,78 % da 

variância total. Assim, na tabela 8.69 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 

cinco primeiros eixos. 

 
Tabela 8.68- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Halimium umbellatum (L.) Spach das três minas onde foi amostrada. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 4,01 3,25 2,46 1,48 1,25 0,95 0,77 

Variância explicada (%) 25,06 20,32 15,35 9,24 7,81 5,92 4,82 

Variância explicada acumulada (%) 25,06 45,39 60,73 69,97 77,78 83,70 88,51 
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Tabela 8.69- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Halimium umbellatum (L.) Spach das três minas onde foi amostrada. Os pesos dentro 
de cada eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

Fe 0,7980 -0,4645 0,0456 -0,2067 -0,1564 

Mn -0,0520 0,7033 0,1121 -0,4041 -0,3098 

Cu -0,5450 -0,5592 0,3621 -0,1788 -0,0493 

Zn 0,2348 0,3433 0,7186 -0,0205 0,2234 

Pb -0,2115 0,4439 -0,1313 -0,4815 -0,3698 

Cr -0,5276 -0,7817 0,1476 -0,1460 0,1708 

Co -0,7053 -0,6455 0,0925 -0,0945 -0,1215 

Ni 0,0970 0,2020 0,8394 0,1297 -0,2624 

Mo 0,4772 -0,1112 0,0765 -0,2521 0,4150 

Cd 0,0342 0,3289 0,8385 0,2041 0,0452 

Bi 0,7292 -0,1401 -0,1647 0,3206 -0,3675 

Sn 0,8373 -0,2880 0,0227 -0,1698 0,0354 

W 0,8117 -0,4631 0,0301 -0,2465 -0,1581 

Ag -0,1937 0,3911 -0,3121 -0,4155 -0,1629 

As -0,1551 -0,4875 0,2877 0,0684 -0,6539 

U -0,0787 0,1295 -0,3510 0,6971 -0,1936 

 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Sn, W, Fe, Bi em oposição a (Co), (Cu) e (Cr) 

Eixo 2 – Mn em oposição a Cr, Co e Cu 

Eixo 3 – Ni, Cd e Zn 

Eixo 4 – U 

Eixo 5 – As 

 

A figura 8.21 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros quatro planos factoriais. 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.69 e a interpretação da figura 8.21 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 45,39 % da variabilidade, a distribuição das 

variáveis por dois grupos distintos: um conjunto constituído por Sn, W, Fe e Bi, que em certa 

medida se opõe a um segundo grupo formado pelas variáveis Cr, Co e Cu que, por sua vez, se 

correlaciona negativamente com o Mn. Como já observado anteriormente, esta distribuição parece 

condicionada pelas relações antagónicas, que se verificam nas plantas, entre os elementos, 

nomeadamente entre Mn e Fe, entre Mn e Cr e entre Fe e Cu. 
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Figura 8.21- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas aos ramos de Halimium umbellatum (L.) Spach das três minas onde foi 
amostrada. 

 

O Zn é explicado apenas no segundo plano factorial, onde surge em associação com o Cd 

e o Ni. O U e o As são explicados no terceiro e quarto planos, respectivamente, onde definem 

eixos próprios. 

Na figura 8.22 apresenta-se a projecção das amostras de ramos de Halimium umbellatum 

(L.) Spach, das três áreas mineiras onde esta espécie foi amostrada, nos primeiros dois planos 

factoriais, verificando-se a separação nítida, no conjunto dos dois planos e considerando as 

variáveis com representatividade, em quatro “populações”: 

 

• A “população” A é constituída por todas as amostras da área de Ervedosa e 

pelas amostras do perfil 3 de Tarouca e está associada fundamentalmente ao 

Mn; 

• A “população” B é formada pelas amostras com alguns dos teores mais elevados 

de Sn, W, Fe, Bi e que correspondem essencialmente às amostras das 

escombreiras de Tarouca. No segundo plano factorial, esta população sofre uma 

pequena alteração (B’), visto que duas amostras transitam para a “população” D; 
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• A “população” C contempla as amostras do perfil 1 de Rio de Frades e encontra-

se na área de influência das variáveis Cr, Co e Cu; 

• A “população” D, já no segundo plano factorial, e que resulta da redistribuição 

das “populações A e B”, reúne as amostras das escombreiras de Ervedosa e as 

amostras 9 e 10 do perfil 2 de Tarouca, que se destacam pelos teores de Ni, Cd e 

Zn mais elevados; 

 

 
Figura 8.22- Projecção das amostras de ramos de Halimium umbellatum (L.) Spach (três minas) nos dois 
primeiros planos factoriais. 

 

 

8.4.1.6- Quercus faginea Lam. 
 

Para as folhas desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz de dados composta por 36 

indivíduos (amostras) e 16 variáveis (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e 

U). A tabela 8.70 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada 

um dos eixos factoriais resultantes da ACP. Da análise desta tabela verifica-se que os cinco 

primeiros eixos factoriais apresentam valor próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 80,60 % 

da variância total. Assim, na tabela 8.71 apresentam-se os valores das coordenadas activas nos 

cinco primeiros eixos. 

 
Tabela 8.70- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Quercus faginea Lam. das quatro minas onde foi amostrada. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 

Valor próprio 5,23 2,81 2,11 1,47 1,28 0,98 0,77 

Variância explicada (%) 32,69 17,54 13,17 9,19 8,01 6,14 4,82 

Variância explicada acumulada (%) 32,69 50,23 63,41 72,59 80,60 86,75 91,57 

 
 

 - 602 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Tabela 8.71- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de folhas de Quercus faginea Lam. das quatro minas onde foi amostrada. Os pesos dentro de cada 
eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

Fe 0,8290 -0,2503 0,4094 -0,1445 -0,0608 

Mn 0,3522 0,3324 -0,5240 -0,4748 0,3945 

Cu 0,7459 -0,1246 -0,2258 0,2769 -0,0299 

Zn 0,7785 -0,3085 -0,0839 0,2995 -0,0248 

Pb -0,3022 -0,7079 0,0686 -0,2079 0,4148 

Cr 0,4722 0,3378 0,2087 -0,2226 0,5996 

Co 0,6688 -0,2862 -0,5284 0,1850 0,2400 

Ni 0,3030 0,8159 -0,1341 0,0215 0,0629 

Mo 0,6015 -0,3450 -0,1555 -0,0854 -0,3446 

Cd 0,7712 -0,3504 -0,4038 0,2369 0,1258 

Bi 0,2896 0,3769 -0,3267 -0,2221 -0,4078 

Sn 0,6678 0,1037 0,6542 -0,1696 0,0537 

W 0,6625 -0,1612 0,6460 -0,0228 -0,1652 

Ag -0,5137 -0,3909 0,1848 0,4174 0,3712 

As 0,4571 0,5215 0,2856 0,1920 0,2414 

U 0,0693 -0,5614 -0,0829 -0,7591 -0,0296 

 

Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Fe, Zn, Cd, Cu, Co, Sn, W e Mo em oposição a Ag 

Eixo 2 – Ni e As em oposição a Pb e (U) 

Eixo 3 – (Sn) e (W) em oposição a (Co) e Mn 

Eixo 4 – U 

Eixo 5 – Cr 

 

A figura 8.23 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

quatro primeiros planos factoriais. 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.71 e a interpretação da figura 8.23 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 50,23 % da inércia total da nuvem de pontos, a 

distribuição das variáveis por três grupos distintos: um conjunto constituído por Fe, Zn, Cd, Cu, 

Co, Sn, W e Mo, que se correlaciona negativamente com a Ag; um segundo grupo formado por Ni 

e As, que se opõe a um terceiro constituído por Pb e U. 

O Mn é explicado apenas no segundo plano factorial, onde surge em associação com o Co 

e em oposição ao Sn e W. O U e o Cr são melhor explicados no terceiro e quarto planos, 

respectivamente, onde definem eixos próprios. 
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Figura 8.23- Projecções das variáveis nos quatro primeiros planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas às folhas de Quercus faginea Lam. das quatro minas onde foi amostrada. 

 

Na figura 8.24 apresenta-se a projecção das amostras de folhas de Quercus faginea Lam., 

da totalidade das quatro áreas mineiras onde esta espécie foi amostrada, no primeiro plano 

factorial, verificando-se a separação nítida em três “populações”: 

 

• A “população” A é constituída pelas amostras dos perfis 2 e 3 de Regoufe e pelas 

amostras do perfil 1 de Ervedosa, próximas do filão mineralizado, e está 

associada fundamentalmente ao Pb, Ag e, em certa medida, U; 

• A “população” B é formada pelas amostras de folhas dos exemplares desta 

espécie que crescem nas escombreiras de Rio de Frades e que apresentam 

alguns dos teores mais elevados de As, Ni e Sn; 

• A “população” C contempla as amostras das folhas relativas às escombreiras de 

Tarouca e encontra-se na área de influência das variáveis Fe, Zn, Cd, Cu, Co, 

Sn, W e Mo. 
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Figura 8.24- Projecção das amostras de folhas de Quercus faginea Lam. (quatro minas) no primeiro plano 
factorial. 

 
Para os ramos desta espécie, a ACP incidiu sobre uma matriz semelhante à das folhas. A 

tabela 8.72 apresenta os valores próprios e a percentagem de variância explicada para cada um 

dos eixos resultantes da ACP. Verifica-se que os cinco primeiros eixos factoriais apresentam valor 

próprio superior a 1 e explicam conjuntamente 78,98 % da variância total. Assim, na tabela 8.73 

apresentam-se os valores das coordenadas activas nos cinco primeiros eixos. 

 
Tabela 8.72- Valores próprios e variância explicada dos eixos factoriais resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Quercus faginea Lam. das quatro minas onde foi amostrada. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 
Valor próprio 3,83 2,82 2,36 1,97 1,65 1,04 0,68 
Variância explicada (%) 23,97 17,60 14,77 12,31 10,34 6,52 4,23 
Variância explicada acumulada (%) 23,97 41,57 56,33 68,64 78,98 85,50 89,73 

 
Tabela 8.73- Coordenadas das variáveis activas nos cinco eixos retidos resultantes da ACP dos dados de 
amostras de ramos de Quercus faginea Lam. das quatro minas onde foi amostrada. Os pesos dentro de cada 
eixo factorial iguais ou superiores a 0,5 encontram-se assinalados a negrito. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

Fe 0,5440 0,7800 -0,0402 -0,0403 -0,1011 

Mn -0,4663 0,4815 0,2274 0,2881 0,5537 

Cu -0,7918 0,2338 -0,0420 0,1725 -0,1847 

Zn 0,5444 0,2185 0,1080 0,6258 -0,1845 

Pb 0,4169 0,4999 0,4392 -0,2944 0,2032 

Cr -0,3228 0,2257 -0,5305 0,2196 0,6366 

Co -0,6594 0,4388 0,0475 0,1555 -0,4125 

Ni -0,7991 0,1110 -0,0594 -0,0100 0,0037 

Mo 0,3021 0,5152 -0,4321 -0,4349 0,0501 

Cd -0,3079 0,2499 -0,2228 0,5749 -0,5481 

Bi -0,5939 -0,0737 0,5887 -0,3278 0,0868 

Sn 0,2518 0,7855 -0,3725 -0,1759 -0,1850 

W -0,1561 -0,2978 -0,6859 -0,0129 0,0315 
Ag 0,5535 -0,2898 0,4164 0,4297 -0,1433 
As 0,1325 0,2556 0,2229 0,6358 0,5096 
U -0,3103 0,4230 0,6329 -0,2394 -0,1617 
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Considerando os cinco eixos retidos, e atendendo às grandezas dos valores de 

coordenadas, verificam-se as seguintes associações: 

 

Eixo 1 – Ag, (Zn) e (Fe) em oposição a Cu, Ni, Co e Bi 

Eixo 2 – Sn, Fe e Mo 

Eixo 3 – U e (Bi) em oposição a W e (Cr) 

Eixo 4 – As, Zn e Cd 

Eixo 5 – Cr, Mn e (As) em oposição a (Cd) 

 

A figura 8.25 mostra as projecções das variáveis, tendo em conta as suas coordenadas, nos 

primeiros quatro planos factoriais. 

 

 
Figura 8.25- Projecções das variáveis nos primeiros quatro planos factoriais (eixo 1/eixo 2; eixo 1/eixo 3; eixo 
1/eixo 4; eixo 1/eixo 5), relativas aos ramos de Quercus faginea Lam. das quatro minas onde foi amostrada. 

 

A análise conjunta dos dados da tabela 8.73 e a interpretação da figura 8.25 permite 

verificar no primeiro plano factorial, que explica 41,57 % da variabilidade, a distribuição das 

variáveis por três grupos distintos: um conjunto constituído por Cu, Ni, Co e Bi; que se opõe a um 

segundo grupo formado pelas variáveis Ag, Zn e Fe; e um terceiro grupo, constituído pelas 

variáveis Sn, Fe e Mo. 
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O W é explicado apenas no segundo plano factorial, onde surge em associação com o Cr e 

em oposição com o U e o Bi. O Zn é melhor explicado no terceiro plano factorial, onde surge 

associado com o As e o Cd. O Mn é explicado unicamente no quarto plano, em associação com o 

Cr e o As e em oposição com o Cd. 

Na figura 8.26 apresenta-se a projecção das amostras de ramos de Quercus faginea Lam., 

das quatro áreas onde foi amostrada, no primeiro plano factorial, verificando-se a separação em 

três “populações” mais ou menos diferenciadas: 

 

• A “população” A é constituída essencialmente pelas amostras dos perfis 2 e 3 de 

Ervedosa e pelas amostras 19 e 20 do perfil 2 de Tarouca e está associada às 

variáveis Co, Cu e Ni; 

• A “população” B é formada pelas amostras com alguns dos teores mais elevados 

de Sn, Fe, Mo, Zn e, em certa medida, Ag e que correspondem essencialmente 

às amostras dos perfis 2 e 3 de Regoufe e às amostras 3 e 4 do perfil 2 de 

Tarouca; 

• A “população” C contempla as amostras do perfil 1 de Ervedosa, do perfil 2 de 

Rio de Frades e as amostras 5, 6, 7 e 8 do perfil 2 de Tarouca e encontra-se na 

área de influência das variáveis Ag e, principalmente, Bi, mas também, em certa 

medida, do Ni e do Cu. 

 

 
Figura 8.26- Projecção das amostras no primeiro plano factorial, relativas aos ramos de Quercus faginea Lam. 
das quatro minas onde foi amostrada. 

 

Os dados analíticos obtidos e os resultados fornecidos pelo seu tratamento permitem 

verificar que as espécies estudadas são capazes de fornecer indicações sobre a presença de 

contaminações pedogeoquímicas, por sua vez geradas por diferentes mineralizações. Porém, as 
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respostas fornecidas diferem, quer de espécie para espécie quer com o tipo de órgão 

considerado, conforme os elementos químicos presentes nos respectivos substratos. 

Verifica-se que o comportamento biogeoquímico dos elementos é frequentemente 

condicionado pelas relações que estabelecem entre si, quer antagónicas quer sinérgicas, como 

ocorre, por exemplo, com o Mn e o Fe, que revelam antagonismo nos tecidos vegetais. Porém, 

também estes comportamentos são variáveis com a espécie e o órgão. As especificidades de 

cada espécie na bioutilização dos elementos, assim como a capacidade que cada espécie revela 

em adaptar-se às diferentes condições ambientais e, inclusive, de modificar as próprias condições 

do solo, são aspectos determinantes na definição de padrões de acumulação dos elementos. 

Também na mesma espécie, verificam-se comportamentos diferenciados de acordo com o órgão 

analisado, principalmente para certos elementos, como Mn, Zn ou As. 

As características de cada local, nomeadamente das condições do solo, são igualmente um 

aspecto determinante, verificando-se a importância de parâmetros como o pH, a matéria orgânica, 

ou os óxidos de Fe e Mn, no controlo da distribuição biogeoquímica dos elementos, 

nomeadamente ao condicionar as respectivas biodisponibilidades, e que se traduzem em 

antagonismos ou sinergismos entre os elementos no sistema solo – planta. Também a 

mineralogia primária é um factor de grande importância, com reflexos directos na geoquímica dos 

solos, nomeadamente ao nível das fracções biodisponíveis e potencialmente biodisponíveis, como 

é o exemplo da presença de scheelite, em Tarouca, que determina teores de W mais elevados na 

fracção biodisponível e nos tecidos vegetais das espécies estudadas, relativamente às restantes 

áreas. 

 

 

8.5- APLICAÇÕES DA BIOGEOQUÍMICA 
 
São várias as aplicações práticas da biogeoquímica, das quais destacamos, no contexto 

particular das relações solo – planta, a bioindicação e biomonitorização de contaminações e a 

fitorremediação, além da aplicação clássica na prospecção de depósitos minerais. 

 
 

8.5.1- BIOINDICAÇÃO 
 
Os conceitos de “biomonitorização” e “bioindicação” não estão completamente diferenciados 

e não é consensual a definição de cada um. É frequente designar por “biomonitorização” qualquer 

método de monitorização das alterações ambientais, através da quantificação de parâmetros nos 

organismos vivos relacionados com essas alterações. Este termo tem sido, algumas vezes, 

substituído por "bioacumulação", em particular nos estudos em que se quantificou a acumulação 

de elementos pelos organismos (BARTELL, 2006). Por outro lado, o conceito de “bioindicação” 

remete para o estudo em que a qualidade ambiental é avaliada através da diversidade das 

espécies, segundo a sua diferente sensibilidade a condições ambientais particulares. Portanto, 
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nestas circunstâncias, a bioindicação é, em geral, referida a estudos qualitativos, enquanto que a 

biomonitorização se revestiria de carácter essencialmente quantitativo (FIGUEIRA, 2002a). 

Porém, segundo WITTIG (1993) a diferença entre ambos os termos é bastante ténue, 

podendo ser utilizados como sinónimos. As definições sugeridas por esse autor referem que 

bioindicação consiste no uso de organismos para obter informação sobre a qualidade do ambiente 

terrestre ou aquático num determinado instante. Os organismos utilizados para este fim são 

denominados bioindicadores. A biomonitorização, por seu lado, consiste na observação contínua, 

no espaço ou no tempo, dos bioindicadores (que neste caso podem ser designados por 

biomonitores), permitindo a avaliação semi-quantitativa dos resultados. Tem-se, assim, que a 

bioindicação produz um retrato instantâneo de uma determinada situação ambiental, enquanto 

que a biomonitorização permite a avaliação continuada de variações ou tendências na situação 

ambiental a partir de vários estudos de bioindicação desenvolvidos no espaço e/ou no tempo. 

Segundo FIGUEIRA (2002b), o sucesso da aplicação de um esquema de bioindicação ou 

biomonitorização depende, em grande medida, do bioindicador ou biomonitor utilizado, uma vez 

que a grande variabilidade inerente ao organismo vivo pode condicionar o nível de confiança dos 

resultados obtidos. Esta variabilidade pode ser minimizada se o organismo utilizado cumprir o 

conjunto de propriedades com que se pode definir o biomonitor ideal (MARTIN & COUGHTREY, 1982; 

WITTIG, 1993; BURGER, 2006): 1) capacidade de acumulação mensurável do elemento químico; 2) 

distribuição generalizada na área de estudo, permitindo a amostragem alargada e não enviesada; 

3) ausência de variações sazonais na quantidade disponível para amostragem; 4) capacidade de 

acumulação diferenciada do poluente, relacionada com a intensidade de exposição ao factor 

ambiental. Esta relação deve poder ser descrita de uma forma quantitativa ou semi-quantitativa; 5) 

ausência de variações sazonais na capacidade de acumulação; 6) acumulação do elemento 

químico apenas pela via que se quer avaliar; 7) identificação taxionómica fácil; 8) ser 

suficientemente estudado (fisiologia, ecologia, morfologia). 

Sendo a bioindicação/biomonitorização uma importante aplicação potencial dos dados 

biogeoquímicos, tentou-se, tanto quanto possível, com base nos resultados obtidos, quantificar a 

capacidade bioindicadora das espécies estudadas, por intermédio da observação do tipo de 

barreira fisiológica presente em cada caso, segundo o critério descrito por KOVALEVSKII (1979) e 

reconhecido por BROOKS (1983). Com base nas razões entre as concentrações máximas obtidas 

para cada elemento e o teor de fundo biogeoquímico, aquele autor propôs uma metodologia para 

permitir classificar os tipos de barreiras fisiológicas presentes e, assim, concluir sobre a 

capacidade bioindicadora de cada espécie (ver item 8.2.2.3). 

Na tabela 8.74 apresentam-se os valores obtidos no cálculo daquela razão, para as 

espécies das quais existem amostras correspondentes ao fundo biogeoquímico, em cada uma das 

minas e considerando também a sua globalidade. Os valores do fundo biogeoquímico (valores 

representativos do fundo biogeoquímico local) foram calculados com base na média das 

concentrações registadas no material vegetal, foliar e lenhoso, fora das anomalias 

pedogeoquímicas. 
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Tabela 8.74- Razão entre o teor máximo (T) e do fundo biogeoquímico (t) para as espécies estudadas, em 
cada mina e na sua globalidade. Para o Quercus faginea Lam. os dados referem-se apenas a Rio de Frades. 
 

  n Fe Mn Cu Zn Pb Cr Co Ni Mo Cd Bi Sn W Ag As U 

Ervedosa 24 2,2 3,4 2,7 4,9 1,0 2,2 8,5 3,6 – 30 3,4 1,5 11 6,9 345 36 

Adoria 25 1,5 2,7 3,1 2,5 17 – 6,3 2,3 – 5,3 29 7,9 7,3 2,1 72 65 

Tarouca 11 3,7 1,0 8,1 2,3 6,0 1,6 1,0 1,0 – 24 – 19 61 – 101 3,5 

R. Frades 21 1,2 4,4 2,2 1,9 1,4 2,3 1,2 3,4 2,5 1,9 2,4 1,4 1,7 1,6 3,3 1,3 

fo
lh

as
 

Global 81 3,0 4,2 8,6 4,2 24 9,2 6,3 5,1 – 13 11 14 102 7,6 13 92 

Ervedosa 24 1,9 2,9 6,9 5,3 2,6 2,7 2,6 5,1 – 23 2,1 1,2 1,4 16 96 6,3 

Adoria 25 1,9 4,7 5,1 2,1 51 183 1,3 4,7 – 7,7 – 2,1 10 25 117 2,1 

Tarouca 11 2,4 1,0 1,0 1,0 1,1 13 1,0 1,8 – 13 – 4,7 12 – 15 1,8 

R. Frades 21 1,5 3,5 2,2 1,4 1,6 2,1 1,2 1,8 1,7 1,9 3,0 1,5 1,6 1,5 1,9 1,6 

P
in

us
 p

in
as

te
r 

ra
m

os
 

Global 81 2,1 4,6 7,2 3,3 76 5,0 4,8 6,0 – 17 – 9,2 32 14 17 9,3 

Adoria 26 5,3 3,2 2,4 4,9 111 1,2 1,2 1,5 6,6 2,3 62 12 58 2,5 6,4 12 

Regoufe 27 1,5 23 7,6 1,8 0,9 2,3 2,2 1,9 2,5 1,8 8,3 1,9 5,9 4,8 4,2 20 

R. Frades 27 1,2 4,5 2,2 1,9 1,5 2,3 1,2 3,5 2,9 1,9 2,1 1,4 1,7 1,7 3,4 1,1 fo
lh

as
 

Global 80 9,6 23 4,1 11 328 5,4 2,4 4,6 18 4,6 149 33 63 7,5 5,8 28 

Adoria 26 1,8 2,0 2,7 2,8 33 1,3 1,3 11 4,9 4,6 10 4,2 11 9,0 79 7,7 

Regoufe 27 1,1 19 7,1 1,5 1,8 2,0 2,3 2,0 2,4 1,5 20 2,5 5,3 2,2 2,4 18 

R. Frades 27 1,5 3,6 2,3 1,4 1,6 2,1 1,2 1,8 2,4 1,9 5,0 1,3 1,6 1,3 2,0 3,5 

E
ric

a 
ar

bo
re

a 

ra
m

os
 

Global 80 1,6 14 5,2 2,2 95 5,0 2,9 6,0 12 3,7 20 11 17 24 6,5 36 

Adoria 20 1,2 3,3 2,3 2,5 17 1,2 1,3 2,2 6,0 1,5 4,6 77 25 9,1 47 1,6 

Regoufe 18 2,3 3,8 1,2 2,6 13 1,3 1,9 1,7 1,7 3,3 7,6 15 3,5 2,3 7,0 9,0 

R. Frades 24 1,2 2,1 1,3 1,5 1,7 2,2 3,8 5,2 1,7 1,7 1,6 4,9 3,6 1,7 3,3 1,6 

P
te

ro
sp

ar
tu

m
 

tri
de

nt
at

um
  

Global 62 2,4 3,8 2,2 3,0 24 2,4 4,1 6,6 2,7 2,8 7,5 31 18 4,5 8,8 8,8 

Adoria 12 1,4 2,2 1,2 1,7 1,6 1,8 2,2 4,7 3,7 1,7 1,4 2,3 5,0 2,3 2,9 8,9 

Tarouca 14 14 2,1 1,5 2,2 1,5 2,0 23 3,5 2,3 2,6 4,0 25 56 4,1 64 3,5 

Regoufe 24 1,8 3,7 2,2 6,6 8,5 2,3 3,0 6,3 2,7 13 2,5 3,6 2,9 3,8 3,9 5,7 

P
te

rid
iu

m
 

aq
ui

lin
um

  

Global 50 17 3,1 2,1 4,4 4,6 2,1 18 5,0 3,0 11 4,9 12 76 8,1 9,6 16 

Ervedosa 23 4,3 5,7 2,6 6,5 3,0 4,5 4,0 9,3 580 102 1,2 2,8 2,7 12 18 2,1 

Tarouca 19 18 2,0 1,7 3,1 2,1 1,4 4,6 3,6 72 54 8,3 39 100 1,5 3939 7,1 

fo
lh

as
 

Global 42 20 6,4 2,7 5,7 4,0 2,3 4,7 6,8 145 124 5,6 25 171 3,0 3780 3,3 

Ervedosa 23 3,9 3,5 5,6 5,4 21 4,9 2,1 8,6 311 25 1,3 1,6 2,7 45 18 1,2 

Tarouca 19 18 1,2 1,3 1,8 1,3 1,5 4,5 4,3 71 12 2,3 29 92 1,3 515 2,3 

H
al

im
iu

m
 u

m
be

lla
tu

m
 

ra
m

os
 

Global 42 21 2,7 3,7 4,5 19 2,5 4,0 7,6 149 31 2,1 11 133 5,2 374 1,9 

Folhas 9 2,1 7,1 1,0 1,2 1,1 9,1 1,1 1,3 1,1 6,3 4,6 60 5,4 1,1 1,7 4,0 

Q
ue

rc
us

 
fa

gi
ne

a 

Ramos 9 1,4 15 3,0 4,8 1,1 8,6 1,5 1,1 1,1 10 1,3 2,9 1,6 1,1 8,5 1,4 

 

Vermelho= “sem barreira” (T/t > 300); Laranja= “barreira alta” (T/t = 30-300); Amarelo “barreira média” (T/t = 3-30) 
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Com base na nomenclatura de KOVALEVSKII (1979), e referida no item 8.2.2.3, observando 

os resultados globais obtidos, pode concluir-se que as espécies e órgãos estudados apresentam: 

 

Pinus pinaster Aiton 

• barreiras fisiológicas altas para o W nas folhas e nos ramos, para o U nas 

folhas e para o Pb nos ramos; 

• barreiras fisiológicas médias para os restantes elementos, em ambos os 

órgãos, excepto para o Fe que nos ramos indica barreiras baixas; 

 

Erica arborea L. 

• ausência de barreiras fisiológicas para o Pb nas folhas e barreiras fisiológicas 

altas para o mesmo elemento nos ramos; 

• barreiras fisiológicas médias para o Bi, o Sn e o W nas folhas e para o U nos 

ramos; 

• barreiras fisiológicas médias para a maioria dos restantes elementos, em 

ambos os órgão; 

• barreiras fisiológicas baixas para o Co nas folhas e nos ramos e para o Fe e o 

Zn nos ramos; 

 

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. 

• barreiras fisiológicas altas para o Sn; 

• barreiras fisiológicas médias para o Mn, o Zn, o Pb, o Co, o Ni, o Bi, o W, a Ag, 

o As e o U; 

• barreiras fisiológicas baixas para os restantes elementos; 

 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

• barreiras fisiológicas altas para o W; 

• barreiras fisiológicas médias para a maioria dos elementos; 

• barreiras fisiológicas baixas para o Cu e o Cr; 

 

Halimium umbellatum (L.) Spach 

• ausência de barreiras fisiológicas para o As nas folhas e nos ramos; 

• barreiras fisiológicas altas para o Mo, o Cd e o W em ambos os órgãos; 

• barreiras fisiológicas médias para o Fe, o Mn, o Zn, o Pb, o Co, o Ni, o Bi, o Sn, 

a Ag o U nas folhas e para o Fe, o Cu, o Zn, o Pb, o Co, o Ni, o Sn e a Ag nos 

ramos; 

• barreiras fisiológicas baixas para os restantes elementos; 
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Quercus faginea Lam. (dados relativos apenas à mina de Rio de Frades) 

• barreiras fisiológicas altas para o Sn nas folhas; 

• barreiras fisiológicas médias para o Mn, o Cr, o Cd, o Bi, o W e o U nas folhas 

e para o Mn, o Cu, o Zn, Cr, o Cd e o As nos ramos; 

• barreiras fisiológicas baixas para os restantes elementos em cada tipo de 

material vegetal. 

 

Analisando a globalidade dos resultados, verifica-se a existência de várias espécies 

capazes de fornecerem indicações sobre a presença de contaminações geradas, neste caso, por 

diferentes mineralizações. No entanto, a resposta fornecida difere bastante de espécie para 

espécie, ou mesmo com o órgão, conforme os elementos químicos presentes. Os resultados 

suscitam também algumas reservas atendendo à falta de representatividade de algumas das 

espécies amostradas. 

Mesmo assim, é possível elaborar uma selecção de espécies, em função de cada elemento, 

numa tentativa de optimização das espécies a utilizar em campanhas de prospecção ou de 

bioindicação que visem identificar ambientes similares aos estudados. Neste sentido, apresentam-

se na tabela 8.75 as referidas espécies, seleccionadas e ordenadas a partir da razão entre o teor 

máximo (T) encontrado nos seus tecidos e o teor observado para o fundo biogeoquímico (t). 

Optou-se por excluir desta selecção todas as espécies (ou órgãos) que apresentaram uma razão 

T/t inferior a 3. Este valor é o limite para que se possa considerar uma planta capaz de indicar a 

contaminação do solo (KOVALEVSKII, 1979; BROOKS, 1983; PRATAS, 1996). 

Recorde-se que, tal como se referiu anteriormente, segundo a classificação desenvolvida 

por KOVALEVSKII (1979), quando se verifica ausência de barreiras fisiológicas a planta apresenta 

um nível muito baixo de exclusão do elemento químico presente no solo, pelo que pode ser 

extremamente útil em prospecção biogeoquímica ou em bioindicação ambiental; quando se 

observam barreiras fisiológicas altas há uma exclusão parcial face às elevadas concentrações do 

elemento, embora a planta possa ser utilizada nas acções referidas; já quando se identificam 

barreiras fisiológicas médias, em virtude do elevado nível de exclusão do elemento presente no 

solo, a planta provavelmente não é adequada para indicação biogeoquímica. 

Para tornar este filtro de selecção de espécies mais exigente, determinaram-se os 

coeficientes de correlação entre os teores em cada uma das espécies e nos respectivos solos, 

cujas matrizes se encontram no anexo 8.7. Esta informação consta também na tabela 8.75, onde 

as espécies estão identificadas por cores de acordo com o grau de significância da respectiva 

correlação. As espécies a rosa indicam uma correlação altamente significativa entre os teores da 

planta e do solo (grau de confiança > 99,9 %); a azul bastante significativa (99,0 a 99,9 %); a 

verde significativa (95,0 a 99,0 %); e a preto apresentam-se pouco significativas. 
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Tabela 8.75- Selecção das espécies com base na razão entre o teor máximo (T) e o teor do fundo 
biogeoquímico (t) para os vários elementos químicos (continua). 
 

  T/t    T/t  
Fe Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 21 Co Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 18 
 Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 20  Pinus pinaster Aiton (folhas) 6,3 
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 17  Pinus pinaster Aiton (ramos) 4,8 
 Erica arborea L. (folhas) 9,6  Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 4,7 
 Pinus pinaster Aiton (folhas) 3,0 

 

 Pterospartum tridentatum (L.) Willk 4,1 
     Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 4,0 

 

Mn Erica arborea L. (folhas) 23 Cd Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 124 
 Quercus faginea Lam. (ramos) 15  Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 31 

 

 Erica arborea L. (ramos) 14  Pinus pinaster Aiton (ramos) 17 
 Quercus faginea Lam. (folhas) 7,1  Pinus pinaster Aiton (folhas) 13 
 Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 6,4  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 11 
 Pinus pinaster Aiton (ramos) 4,6  Quercus faginea Lam. (ramos) 10 
 Pinus pinaster Aiton (folhas) 4,2  Quercus faginea Lam. (folhas) 6,3 
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk 3,8  Erica arborea L. (folhas) 4,6 
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3,1 

 

 Erica arborea L. (ramos) 3,7 

 

Cu Pinus pinaster Aiton (folhas) 8,6 Mo Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 149 
 Pinus pinaster Aiton (ramos) 7,2  Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 145 

 

 Erica arborea L. (ramos) 5,2  Erica arborea L. (folhas) 18 
 Erica arborea L. (folhas) 4,1  Pinus pinaster Aiton (folhas) 17 
 Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 3,7  Erica arborea L. (ramos) 12 
 Quercus faginea Lam. (ramos) 3,0 

 

 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3,0 

 

Zn Erica arborea L. (folhas) 11 Ni Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 7,6 
 Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 5,7  Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 6,8 
 Quercus faginea Lam. (ramos) 4,8  Pterospartum tridentatum (L.) Willk 6,6 
 Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 4,5  Pinus pinaster Aiton (ramos) 6,0 
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4,4  Erica arborea L. (ramos) 6,0 
 Pinus pinaster Aiton (folhas) 4,2  Pinus pinaster Aiton (folhas) 5,1 
 Pinus pinaster Aiton (ramos) 3,3  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5,0 
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk 3,0 

 

 Erica arborea L. (folhas) 4,6 

 

Pb Erica arborea L. (folhas) 328  Ag Erica arborea L. (ramos) 24 
 Erica arborea L. (ramos) 95  Pinus pinaster Aiton (ramos) 14 
 Pinus pinaster Aiton (ramos) 76 

 
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 8,1 

 Pterospartum tridentatum (L.) Willk 24  Pinus pinaster Aiton (folhas) 7,6 
 Pinus pinaster Aiton (folhas) 24  Erica arborea L. (folhas) 7,5 
 Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 19  Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 5,2 
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4,6  Pterospartum tridentatum (L.) Willk 4,5 
 Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 4,0 

 

 Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 3,0 

 

Cr Pinus pinaster Aiton (folhas) 9,2 Bi Erica arborea L. (folhas) 149  
 Quercus faginea Lam. (folhas) 9,1  Erica arborea L. (ramos) 20 
 Quercus faginea Lam. (ramos) 8,6  Pinus pinaster Aiton (folhas) 11 
 Erica arborea L. (folhas) 5,4  Pterospartum tridentatum (L.) Willk 7,5 
 Pinus pinaster Aiton (ramos) 5,0  Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 5,6 
 Erica arborea L. (ramos) 5,0 

 

 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4,9 
     Quercus faginea Lam. (folhas) 4,6 

 

 

Vermelho= “sem barreira” (T/t > 300); Laranja= “barreira alta” (T/t = 30-300); Amarelo “barreira média” (T/t = 3-30) 

Nota: as espécies a rosa indicam uma correlação altamente significativa entre os teores da planta e do solo; a azul bastante significativa; a 
verde significativa; e a preto apresentam-se pouco significativas, de acordo com a classificação exposta no texto. 
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Tabela 8.75- Selecção das espécies com base na razão entre o teor máximo (T) e o teor do fundo 
biogeoquímico (t) para os vários elementos químicos (continuação). 
 

  T/t    T/t  

Sn Quercus faginea Lam. (folhas) 60 W Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 171 

 Erica arborea L. (folhas) 33  Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 133 

 Pterospartum tridentatum (L.) Willk 31 

 

 Pinus pinaster Aiton (folhas) 102 

 Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 25  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 76 

 Pinus pinaster Aiton (folhas) 14  Erica arborea L. (folhas) 63 

 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 12  Pinus pinaster Aiton (ramos) 32 

 

 Erica arborea L. (ramos) 11  Pterospartum tridentatum (L.) Willk 18 

 Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 11  Erica arborea L. (ramos) 17 

 Pinus pinaster Aiton (ramos) 9,2 

 

 Quercus faginea Lam. (folhas) 5,4 

 

As Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 3780 U Pinus pinaster Aiton (folhas) 93 

 Halimium umbellatum (L.) Spach (ramos) 374 
 

 Erica arborea L. (ramos) 36 
 

 Pinus pinaster Aiton (ramos) 17  Erica arborea L. (folhas) 28 

 Pinus pinaster Aiton (folhas) 13  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 16 

 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 9,6  Pinus pinaster Aiton (ramos) 9,3 

 Pterospartum tridentatum (L.) Willk 8,8  Pterospartum tridentatum (L.) Willk 8,8 

 Quercus faginea Lam. (ramos) 8,5  Quercus faginea Lam. (folhas) 4,0 

 Erica arborea L. (ramos) 6,5  Halimium umbellatum (L.) Spach (folhas) 3,3 

 

 Erica arborea L. (folhas) 5,8 

 

    
 

Vermelho= “sem barreira” (T/t > 300); Laranja= “barreira alta” (T/t = 30-300); Amarelo “barreira média” (T/t = 3-30) 

Nota: as espécies a rosa indicam uma correlação altamente significativa entre os teores da planta e do solo; a azul bastante significativa; a 
verde significativa; e a preto apresentam-se pouco significativas, de acordo com a classificação exposta no texto. 
 

Assim, cruzando a informação obtida, e considerando as reservas anteriormente expostas, 

verifica-se que as amostras do Halimium umbellatum (L.) Spach, quer das folhas quer dos ramos, 

podem ser muito úteis como indicadoras biogeoquímicas de As e podem também ser úteis na 

bioindicação de W. As folhas de Erica arborea L. podem ter utilidade na indicação de 

contaminações de Bi, Sn, W e especialmente Pb. Enquanto que as partes lenhosas desta espécie 

podem ter aplicação na bioindicação de Pb. Por sua vez, as folhas do Pinus pinaster Aiton 

revelam potencialidades para a indicação biogeoquímica de W. As partes aéreas do Pteridium 

aquilinum (L.) Kuhn podem ter utilidade na prospecção de W, enquanto que as folhas de Quercus 

faginea Lam. podem dar indicações sobre os teores de Sn presentes nos solos. 

Algumas das espécies (ou órgãos) não reflectem uma correlação significativa entre as 

concentrações no material vegetal e nos solos subjacentes, embora apresentem valores de T/t 

indicadores de barreiras fisiológicas altas, verificando-se também situações em que a espécie 

acusa barreiras médias e, no entanto, apresenta correlações altamente significativas. A falta de 

linearidade que se verifica deve-se normalmente à presença de interacções com outros 

elementos, quer sinérgicas quer antagónicas e, ainda, às formas de ocorrência dos elementos no 

solo que condicionam as suas biodisponibilidades. 
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8.5.2- FITORREMEDIAÇÃO 
 

A recuperação de áreas contaminadas pode ser feita através de vários métodos, tais como 

escavação, incineração, extracção com solventes, oxidação-redução, etc., que têm as 

desvantagens de ser muito dispendiosos e de implicarem normalmente a deslocação dos 

materiais contaminados para os locais de tratamento, acrescendo riscos de contaminação 

secundária (GÓMEZ OREA, 2004). Por isso, recentemente tem-se dado preferência a métodos in 

situ que perturbem menos o ambiente e sejam mais económicos. Neste contexto, a biotecnologia 

apresentou como alternativa as técnicas de fitorremediação. 

A fitorremediação pode ser entendida como a utilização de sistemas vegetais (árvores, 

arbustos, herbáceas e plantas aquáticas) e dos microrganismos que lhes estão associados com a 

finalidade de remover, degradar ou isolar substâncias tóxicas do ambiente (CHANEY et al., 1997; 

ENSLEY, 2000; PRASAD & FREITAS, 2003; PRASAD, 2004a; MENDEZ & MAIER, 2008). 

As substâncias que podem ser alvo de fitoremediação incluem metais (Pb, Zn, Cu, Ni, Hg, 

Se), compostos inorgânicos (NO3- NH4+, PO4
3-), elementos químicos radioactivos (U, Cs, Sr), 

hidrocarbonetos derivados de petróleo (BTEX), pesticidas e herbicidas (atrazine, bentazona, 

compostos clorados e nitroaromáticos), explosivos (TNT, DNT), solventes clorados (TCE, PCE) e 

resíduos orgânicos industriais (PCPs, PAHs), entre outros (ENSLEY, 2000). 

Esta técnica compreende diferentes modalidades, dependendo da natureza química e 

propriedades do contaminante (se o mesmo é inerte, volátil ou passível de degradação na planta 

ou no solo) e das características das próprias plantas. Assim, a fitorremediação pode ser aplicada 

segundo estratégias diferenciadas, nomeadamente: 

 

1) Fitoextração: envolve a absorção dos contaminantes pelas raízes, onde são 

armazenados ou translocados e acumulados nas partes aéreas. É aplicada principalmente para 

metais (Cd, Ni, Cu, Zn, Pb) podendo ser usada também para outros elementos químicos (Se) e 

compostos orgânicos. Esta técnica utiliza preferencialmente plantas hiperacumuladoras, que têm 

a capacidade de armazenar altas concentrações de metais específicos (0,1% a 1% do peso seco, 

dependendo do metal). As espécies Brassica juncea, Aeolanthus biformifolius, Alyssum bertolonii 

e Thlaspi caerulescens são exemplos conhecidos de plantas hiperacumuladoras de Pb, Cu/Co, Ni 

e Zn, respectivamente (MCGRATH, 1998; BLAYLOCK & HUANG, 2000; MCGRATH & ZHAO, 2003; 

PRASAD, 2004a; HERNÁNDEZ-ALLICA et al., 2008); 

 

2) Fitoestabilização: os contaminantes, orgânicos ou inorgânicos, são incorporados a 

lignina da parede vegetal ou ao húmus do solo e os metais são precipitados sob formas 

insolúveis, sendo posteriormente aprisionados na matriz do solo. Tem como principal objectivo 

evitar a mobilização do contaminante e limitar a sua difusão no solo, através de uma cobertura 

vegetal (BERTI & CUNNINGHAM, 2000; PRASAD, 2004a). As espécies dos géneros Haumaniastrum, 

Eragrostis, Ascolepis, Gladiolus e Alyssum são exemplos de plantas cultivadas com este fim; 
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3) Fitoestimulação: as raízes em crescimento (extremidades e ramificações laterais) 

promovem a proliferação de microrganismos degradadores na rizosfera, que utilizam os 

metabólitos exsudados da planta como fonte de carbono e energia. Além disso, as plantas podem 

excretar elas próprias enzimas biodegradadoras. A aplicação da fitoestimulação limita-se aos 

contaminantes orgânicos. A comunidade microbiana na rizosfera é heterogénea, devido à 

distribuição espacial variável dos nutrientes nesta zona, porém as espécies do género 

Pseudomonas são os organismos predominantes associados às raízes (CROWLEY et al., 1997); 

 

4) Fitovolatilização: alguns iões de elementos dos grupos IIB, VA e VIA da tabela periódica, 

mais especificamente, Hg, Se e As, são absorvidos pelas raízes, convertidos em formas não 

tóxicas e depois libertados para a atmosfera (BROOKS, 1998b). Esta técnica pode também ser 

usada para compostos orgânicos; 

 

5) Fitodegradação: os contaminantes orgânicos são degradados ou mineralizados no 

interior das células vegetais por enzimas específicas. Entre estas enzimas destacam-se as 

nitroredutases (degradação de compostos nitroaromáticos), desalogenases (degradação de 

solventes clorados e pesticidas) e lacases (degradação de anilinas). O género Populus sp. e a 

espécie Myriophyllium spicatum constituem exemplos de plantas que possuem os referidos 

sistemas enzimáticos (SCHNOOR et al., 1995); 

 

6) Fitofiltração ou Rizofiltração: utiliza plantas terrestres para absorver, concentrar e/ou 

precipitar os contaminantes de um meio aquoso, particularmente metais pesados ou elementos 

radioactivos, através do seu sistema radicular. As plantas são mantidas num sistema hidropónico, 

através do qual os efluentes passam e são “filtrados” pelas raízes, que absorvem e concentram os 

contaminantes. Plantas com grande biomassa radicular (hiperacumuladoras aquáticas) são as que 

permitem obter melhores resultados, como Helianthus annus e Brassica juncea, cujo potencial 

para esta tecnologia está demonstrado (DUSHENKOV & KAPULNIK, 2000; PRASAD, 2004a); 

 

7) Barreiras hidráulicas: algumas árvores de grande porte, particularmente aquelas com 

raízes profundas (ex: Populus sp.), removem grandes quantidades de água do subsolo ou dos 

aquíferos a qual é evaporada através das folhas. Os contaminantes presentes na água são 

metabolizados pelas enzimas vegetais, vaporizados junto com a água ou simplesmente 

aprisionados nos tecidos vegetais (SCHNOOR, 2000; PRASAD, 2004a); 

 

8) Coberturas vegetais: constituídas por herbáceas (geralmente gramíneas) ou árvores, 

estabelecidas sobre aterros ou escombreiras, usadas para minimizar a infiltração de água da 

chuva e conter a disseminação dos poluentes. As raízes incrementam a aeração do solo, 

promovendo a biodegradação, evaporação e transpiração (WILLIAMSON et al., 1982; BROOKS et al., 

1988; MENDEZ & MAIER, 2008). A grande dificuldade desta técnica reside na falta de aptidão dos 
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materiais das escombreiras para as espécies vegetais desenvolverem raízes. Porém, 

investigações conduzidas por agrónomos húngaros levaram à descoberta de um processo de 

cultivo em escombreiras (Biological Reclamation Process, BRP), que consiste na deposição 

superficial dum solo orgânico composto por serradura, restos de vegetais e alguns fertilizantes à 

base de N, K e P (GONZÁLEZ, 1990). Esta técnica conseguiu já obter, ao fim de um único ciclo 

biológico, 76 espécies vegetais diferentes que incluem cereais, arbustos, árvores de fruto e até de 

grande porte como carvalhos e pinheiros; 

 

9) Zonas húmidas artificiais: são ecossistemas formados por solos orgânicos, 

microrganismos, algas e plantas aquáticas vasculares que trabalham conjuntamente no 

tratamento dos efluentes, através das acções combinadas de filtração, troca iónica, adsorção e 

precipitação. É o mais antigo método de tratamento de efluentes e não é considerado como 

fitorremediação propriamente dita, pois baseia-se nas contribuições de todo o sistema (HORNE, 

2000; PRASAD, 2004a). São métodos de tratamento passivo, fruto das investigações produzidas 

nas últimas décadas, que apresentam como principais vantagens o baixo custo de construção, a 

fácil operacionalidade e manutenção e uma boa eficiência de tratamento (LÓPEZ PAMO et al., 

2002), que se têm revelado adequados para o tratamento de drenagens ácidas de minas. 

 

A fitorremediação oferece várias vantagens, mas também algumas desvantagens, que 

devem ser tidas em conta quando se pretende aplicar esta tecnologia (tabela 8.76). Se o baixo 

custo é uma vantagem, o tempo necessário para que se observem os resultados pode ser longo. 

A concentração do poluente e a presença de outras toxinas devem estar dentro dos limites de 

tolerância da planta a ser usada e existe dificuldade em seleccionar plantas que apresentem 

apetência por vários contaminantes em simultâneo. Tudo isto e mais a possibilidade destas 

plantas entrarem nas cadeias alimentares, devem ser considerados aquando da aplicação desta 

tecnologia (PRASAD, 2004a). 

No contexto da fitorremediação de solos contaminados com metais pesados e metalóides, a 

fitoextracção tem sido a técnica mais estudada, devido, sobretudo, às potencialidades de elevada 

eficiência que pode apresentar e também à possível valorização económica (recuperação de 

metais, produção de energia) (GLASS, 2000; PRASAD, 2004a; ZHUANG et al., 2007; HERNÁNDEZ-

ALLICA et al., 2008). 

Esta metodologia, sendo baseada na acumulação de metais pelas plantas, só pode ser 

considerada eficiente se o contaminante for depois removido do local, através, por exemplo, da 

colheita da matéria vegetal. Se a maior parte dos metais pesados capturados se localizar na parte 

aérea das plantas, a colheita poderá ser realizada utilizando os métodos de agricultura 

tradicionais. Em geral, é necessário colher as plantas antes da queda das folhas ou antes da sua 

morte e decomposição, de modo a que os contaminantes não se dispersem ou retornem ao solo 

(BLAYLOCK & HUANG, 2000). 
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Tabela 8.76- Vantagens e limitações da fitorremediação (GLASS, 2000; PRASAD, 2004a; Van NEVEL et al., 
2007; MENDEZ & MAIER, 2008). 

Vantagens Limitações 

Técnica in situ e passiva Limitada a solos pouco profundos ou cuja contaminação 
esteja localizada à superfície (< 5 m) 

Usa energia solar e é de baixo custo Conhece-se pouco sobre o cultivo, a genética, a reprodução 
e as doenças das plantas fitorremediadoras 

Tem reduzido impacto ambiental e contribui para a 
melhoria da paisagem 

Tratamento mais lento do que pelas técnicas físico-químicas 
tradicionais 

Elevada aceitação pela opinião pública As concentrações de metais no solo podem ser tóxicas e 
letais para as plantas 

Fornece cobertura para a vida animal 
As plantas são, em geral, selectivas no metal a remediar, 
embora possam ocasionalmente remediar mais do que um 
metal 

Redução da dispersão eólica de contaminantes e poeiras Tecnologia ainda em desenvolvimento e, portanto, ainda não 
aceite por muitos organismos reguladores 

Redução das escorrências superficiais 
Pode haver propagação da contaminação na cadeia 
alimentar se as plantas acumuladoras forem ingeridas por 
animais 

Redução dos lixiviados e da mobilização dos 
contaminantes no solo 

As plantas podem não se adaptar às condições climatéricas 
e ambientais dos locais onde se encontram os solos a 
descontaminar 

A colheita das plantas ou órgãos que acumularam os 
metais é fácil de realizar com a tecnologia existente 

Se as plantas libertarem compostos para aumentar a 
mobilidade dos metais, estes podem ser lixiviados para as 
águas subterrâneas 

A biomassa recolhida pode ser valorizada 
economicamente 

A área a descontaminar deve ser suficiente para permitir a 
aplicação de técnicas de cultivo 

Processo mais facilmente controlado do que com 
microrganismos 

São ainda desconhecidas a toxicidade e a biodisponibilidade 
dos produtos de degradação 

 

Após a colheita, a biomassa deverá ser processada, por exemplo, para extracção e recolha 

dos metais. No caso de metais como Ni, Zn, Cu ou Co, o seu valor comercial pode incentivar o 

próprio processo de fitorremediação. Em alternativa, o volume ou o peso da biomassa podem ser 

reduzidos por meio de processos térmicos, físicos, químicos ou microbianos. No caso da queima 

das plantas, por exemplo, a energia produzida representa uma valorização económica do método. 

E as cinzas podem ainda ser processadas para extracção dos metais. Porém, este processo deve 

ser muito criterioso, atendendo aos eventuais elementos químicos acumulados, para não declinar 

em mecanismos de dispersão dos contaminantes. 

Preferencialmente, as plantas utilizadas em fitoextracção devem apresentar, entre outras, as 

seguintes características (HERNÁNDEZ-ALLICA et al., 2008): 1) tolerância às elevadas 

concentrações de metais; 2) acumular concentrações elevadas nos seus tecidos aéreos; 3) 

crescimento rápido; 4) elevada produção de biomassa; 5) e um sistema radicular profuso. 

Segundo MCGRATH e ZHAO (2003), a eficiência da fitoextracção é determinada por dois 

factores chave: a capacidade de hiperacumular metais e a produção de biomassa. Portanto, se 

estes factores influenciam a fitoextracção, esta pode ser optimizada e, assim, melhorar o processo 
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de fitorremediação. Uma possibilidade consiste na adição de agentes químicos no solo de forma a 

incrementar a biodisponibilidade dos metais e a sua absorção pelas raízes. Esta modalidade de 

fitorremediação assistida tem revelado grandes potencialidades e tem sido muito estudada. 

Ainda que as plantas hiperacumuladoras sejam as fitoextractoras por excelência, 

apresentam, em geral, a desvantagem de uma reduzida biomassa. Assim, é comummente aceite 

que plantas com uma significativa produção de biomassa conseguem compensar a relativamente 

baixa capacidade de acumulação de metais, pelo que a quantidade de metais removidos por estas 

pode ser maior (ZHUANG et al., 2007). 

O potencial comercial e/ou tecnológico das hiperacumuladoras, ou de outras plantas 

fitoextractoras, pode ser dado pelas suas taxas de acumulação de metais, combinadas com o seu 

crescimento (produção de biomassa). Multiplicando a taxa de acumulação (g de metal por kg de 

tecido vegetal) pela taxa de crescimento (kg de tecido por hectare e ano), obtém-se o valor de 

remoção do metal do solo (em g ou kg de metal por hectare e por ano) (MCGRATH, 1998; PRASAD, 

2004a). Esta taxa de remoção ou de extracção deve alcançar várias centenas, ou pelo menos 1 

kg/ha/ano, para que a espécie seja comercialmente útil e, mesmo assim, o processo de 

remediação pode demorar entre 15 e 20 anos (PRASAD, 2004a). 

Assim, com o objectivo de avaliar o potencial das plantas estudadas para serem utilizadas 

em acções de fitoextracção, determinaram-se as taxas de extracção (kg/ha), atendendo às 

concentrações dos metais nos seus tecidos (mg/kg), em combinação com as respectivas taxas de 

produção de biomassa (t/ha). Os resultados deste cálculo encontram-se no anexo 8.8, para cada 

uma das minas e espécies estudadas. Em cada caso, seleccionaram-se apenas os elementos 

químicos presentes em excesso nas plantas, por comparação com os valores considerados 

normais em plantas que têm sido referidos ao longo deste trabalho. Os valores de produção de 

biomassa, não se referem à totalidade das partes aéreas das plantas, mas apenas aos tecidos 

mais jovens, correspondentes aos materiais amostrados e foram obtidos segundo os modelos 

apresentados por FERNANDES (1994) e FERNANDES et al. (2002). 

Para a espécie Pteridium aquilinum (L.), cujos valores de produção de biomassa são dados 

em t/ha/ano, determinou-se ainda o tempo (t) que seria necessário para extrair 1 kg/ha, de cada 

um dos elementos, com base na razão entre a quantidade que se quer remover (A) e o produto 

das concentrações bioacumuladas na planta (P) e a produção de biomassa anual (B): t=A/PB 

(Van NEVEL et al., 2007). 

Os resultados contidos no anexo referido mostram que estas espécies não revelam, à 

partida, grandes potencialidades para programas de fitoextracção dos elementos químicos 

estudados. Apenas relativamente ao Mn e, em menor grau, ao Fe se conseguem obter valores de 

extracção próximos do mínimo para considerar o processo economicamente viável. Neste caso, 

destacam-se as espécies Quercus faginea Lam., Erica arborea L. e Pinus pinaster Aiton 

relativamente à extracção de Mn. Quanto ao Fe, apenas as folhas da Erica arborea L. de 

Ervedosa e as espécies Pteridium aquilinum (L.) Kuhn e Halimium umbellatum (L.) Spach de 

Tarouca revelam algum potencial. 
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Porém, é necessário ter em consideração que os valores obtidos são meramente indicativos 

e preliminares, atendendo a que, com excepção do Pteridium aquilinum (L.), não se referem à 

totalidade das partes aéreas, mas apenas aos tecidos mais jovens e que os valores de produção 

de biomassa se referem a indivíduos localizados em povoados mistos e todos com um valor 2 da 

escala de Braun-Blanquet. Também, só para o Pteridium aquilinum (L.) e para as folhas caducas é 

que os valores de biomassa e, logo, de extracção são dados em t/ha/ano e kg/ha/ano, 

respectivamente, enquanto que para as restantes espécies e tecidos correspondem a valores de 

acumulação até à estatura normal dos indivíduos. 

De resto, os resultados mostram bem a importância da produção de biomassa no processo 

de fitoextracção. Por exemplo, em Regoufe, as folhas de Erica arborea L. acumulam um máximo 

de 3111 mg/kg de Mn, enquanto que os ramos acumulam menos de metade, com um máximo de 

1504 mg/kg; no entanto, considerando os valores de produção de biomassa respectivos, verifica-

se que as folhas conseguem extrair apenas cerca de 3 kg/ha enquanto que os ramos têm 

capacidade para extrair mais de 10,5 kg/ha. 

A maior acumulação de W nas plantas de Tarouca torna-se também, uma vez mais, 

evidente com valores de extracção superiores, na mesma espécie, comparativamente às 

restantes minas. Por exemplo, para extrair 1 kg/ha de W, utilizando as partes aéreas do Pteridium 

aquilinum (L.), seria necessário esperar entre 500 anos e 1190 anos nas condições verificadas em 

Ervedosa, Adoria, Regoufe e Rio de Frades, enquanto que em Tarouca chegariam 23 anos. Pelo 

que, além da capacidade acumuladora de cada espécie vegetal, são também determinantes as 

condições do solo, nomeadamente as que determinam a biodisponibilidade dos elementos. 

Os valores de bioacumulação revelados pela espécie Ranunculus peltatus Schrank 

parecem promissores para a sua aplicação, por exemplo, em sistemas de zonas húmidas 

artificiais para o tratamento de drenagens ácidas, porém, não foi possível obter os respectivos 

valores de biomassa para se poder avaliar essa potencialidade. 

As espécies estudadas podem ter aplicação no estabelecimento de coberturas vegetais nas 

escombreiras, que constituem uma das formas mais eficazes e baratas de combater a erosão e, 

consequentemente, a dispersão dos contaminantes. Esta medida teria que ser antecedida de 

acções de estabilização dos materiais e por uma melhoria da estrutura e produtividade dos seus 

materiais, em termos edáficos, por meio da incorporação de aditivos que conduzissem a um 

aumento da percentagem de matéria orgânica (ex. turfa), a um aumento do pH (ex. beringite) e à 

redução da disponibilidade de elementos tóxicos (ex. a incorporação de limalha de ferro torna o As 

menos disponível para as plantas), assim como a adição de fertilizantes. 

Neste sentido, a escolha de espécies adequadas é muito importante. As espécies a utilizar 

devem, não só adaptarem-se às condições existentes, como devem ser representativas do 

agrupamento florístico regional. Neste sentido, devem ser aproveitadas as potencialidades 

colonizadoras reveladas pelas espécies que crescem sobre as escombreiras. 
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Capítulo 9 
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

 

 

 

 

O modelo conceptual deste estudo sustentou-se no conhecimento de que as áreas mineiras 

abandonadas, sendo zonas onde a influência antrópica se sobrepõe aos mecanismos naturais de 

dispersão dos elementos químicos, podem constituir interessantes objectos de estudo no domínio 

da biogeoquímica ambiental. A complexidade dos processos envolvidos, intrínseca à natureza 

interdisciplinar desta área do saber, associada à presença de sistemas perturbados, implicou a 

utilização de diversas abordagens para a caracterização biogeoquímica das cinco áreas mineiras 

seleccionadas. 

Atendendo a que nos capítulos referentes à apresentação e discussão dos resultados foram 

apresentadas sínteses interpretativas, agora, neste capítulo, serão referidos apenas os aspectos 

gerais, mais importantes para o entendimento dos resultados obtidos e da sua interpretação. 

As áreas a estudar foram seleccionadas em função da mineralização e de factores 

ambientais, de modo a poderem oferecer uma panorâmica geral dos tipos mais representativos de 

minas de Sn e W ocorrentes em Portugal: mina de Ervedosa (Vinhais), com cassiterite e diversos 

sulfuretos; mina de Rio de Frades e mina de Regoufe (Arouca), com volframite, scheelite, 

cassiterite e sulfuretos; mina de Adoria (Ribeira de Pena), com volframite, cassiterite e sulfuretos; 

e mina de Tarouca (Tarouca), com scheelite, cassiterite e sulfuretos. 

Numa primeira fase, o trabalho consistiu em descrever o enquadramento geoquímico das 

áreas estudadas, nas suas várias vertentes, caracterizando mineralógica, física e quimicamente 

as paragéneses minerais de cada uma das minas, as escorrências superficiais envolvidas na 

dispersão secundária, os materiais constituintes das escombreiras e os solos naturais dominantes 

nas áreas de estudo. Na segunda fase, de índole propriamente biogeoquímica, tentou-se 

caracterizar a dispersão dos elementos químicos nos solos envolventes das áreas mineiras, 

avaliar a sua biodisponibilidade potencial para as plantas em estudo e analisar e caracterizar o 

seu comportamento no binómio solo – planta. 

 

1. O estudo da mineralogia dos jazigos, utilizando a microssonda electrónica, permitiu estudar 

as respectivas paragéneses minerais, assim como as composições químicas dos minerais. 

Nos jazigos de Adoria, Regoufe e Rio de Frades, o minério de interesse económico 

dominante é a volframite, tendo sido encontrados cristais geralmente homogéneos e mais 

ricos na componente hubnerite do que na componente ferberite em todas as amostras. 
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Contudo, as volframites dos três jazigos diferenciam-se bem, sendo a volframite de Rio de 

Frades aquela onde ocorre maior percentagem de ferberite, enquanto que a de Adoria é 

constituída por hubnerite quase pura. 

A cassiterite constitui o minério de interesse económico dominante no jazigo de Ervedosa, 

ocorrendo também, subordinada à volframite, nos filões de quartzo de Regoufe e, ainda, 

nos filões pegmatíticos de Tarouca. 

A scheelite foi identificada apenas nas amostras do «skarn» de Tarouca, onde constitui o 

único minério de interesse económico, e mostra composição química quase pura, não 

havendo diferenças significativas entre as duas gerações identificadas petrograficamente. 

A pirite ocorre nos cinco jazigos e é o sulfureto dominante nos casos de Adoria e Tarouca. 

A composição da pirite dos cinco locais é muito semelhante, sendo de destacar os cristais 

de Regoufe pelos teores em As, algo significativos, que se situam em média nos 0,44 % e 

1,13 %, assim como os de Rio de Frades com teor médio de As de 0,48 %. A pirite de 

Adoria tende a ser a mais rica em Pb e Cu e a de Tarouca a mais rica em Pb e Bi. 

A arsenopirite ocorre de forma abundante nos jazigos de Ervedosa, Regoufe, Rio de Frades 

e Tarouca, sendo mesmo o sulfureto dominante nos três primeiros, não tendo sido 

identificada em Adoria. As arsenopirites analisadas têm composição química geralmente 

próxima de FeAsS. As arsenopirites dos filões de quartzo com volframite e cassiterite de 

Regoufe e de Rio de Frades tendem a ser mais ricas em As+Sb do que a arsenopirite dos 

«skarns» scheelíticos de Tarouca. As arsenopirites de Regoufe são mais ricas em As e 

mais pobres em S do que as restantes e as de Tarouca destacam-se em geral pelos mais 

elevados teores em S e mais baixos em As. 

A esfalerite de Ervedosa é mais pobre em Fe do que a esfalerite de Regoufe e de Tarouca, 

aproximando-se da esfalerite de Adoria no que diz respeito a este parâmetro. Dentro dos 

filões de quartzo de Ervedosa a esfalerite tardia, analisada nas fracturas da cassiterite, tem 

menos Fe do que a esfalerite precoce, associada com a calcopirite. Contrariamente, a 

esfalerite tardia dos filões de quartzo de Adoria é mais rica em Fe do que a esfalerite 

precoce destes filões. A geração tardia de esfalerite de Adoria tem composição intermédia 

das esfalerites de Tarouca e de Regoufe, enquanto que a geração precoce de esfalerite de 

Adoria se diferencia claramente com uma percentagem atómica de Zn significativamente 

superior à das restantes esfalerites. Os teores mais elevados em Cd ocorrem na esfalerite 

de Tarouca, seguindo-se-lhe a esfalerite de Regoufe e, depois, com teores similares, as 

esfalerites de Ervedosa e de Adoria. Destaca-se ainda a esfalerite de Adoria com teores 

muito significativos em Pb e teores também apreciáveis em Ag e Cu. 

As calcopirites exsolvidas das esfalerites de Adoria e de Ervedosa distinguem-se de todas 

as outras calcopirites analisadas pelo seu enriquecimento em Zn e consequente 

empobrecimento em Fe. A generalidade da calcopirite dos filões de quartzo de Adoria tende 

a apresentar teores mais elevados de Cu e Zn e mais baixos de Fe do que a calcopirite dos 

«skarns» de Tarouca. A calcopirite de Ervedosa, que ocorre em veios, destaca-se de todas 

as outras calcopirites pelos teores mais elevados de As, enquanto que a calcopirite 
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anédrica de Adoria, que molda e penetra os outros sulfuretos, e, principalmente, a 

calcopirite de Tarouca realçam-se pelos teores mais significados de Pb. 

Relativamente à pirrotite, verifica-se que a de Ervedosa é geralmente mais rica em Fe e 

mais pobre em S do que a de Adoria e de Tarouca. A pirrotite inclusa na esfalerite de Adoria 

é a única com teores significativos de Zn. 

Além dos filões de quartzo de Ervedosa, a estanite apenas foi encontrada nos filões de 

Adoria. A estanite de Ervedosa tende a ser mais rica em Fe e mais pobre em Zn e Cu do 

que a estanite de Adoria. 

A galena só foi encontrada nos filões de Adoria e caracteriza-se por apresentar teores muito 

significativos em Ag. Além dos consideráveis teores em Bi, há também a destacar as 

numerosas inclusões de bismuto nativo. 

Além da mineralogia apontada, os filões dos cinco jazigos apresentam acessoriamente, ou 

como produtos de alteração supergénica, diversos outros minerais. 

 

2. As Drenagens Ácidas de Minas (DAM) apresentam características químicas que reflectem 

os processos de lixiviação de massas mineralizadas que contêm sulfuretos. Assim, estas 

águas caracterizam-se por apresentarem baixos valores de pH e altos teores de sulfato e 

de metais em solução. As águas superficiais que circulam nas zonas a montante das minas 

caracterizam-se por valores de pH próximos da neutralidade, condutividades relativamente 

baixas e uma baixa carga iónica. As águas amostradas a jusante das minas e escombreiras 

afastam-se destas características e aproximam-se das DAM. 

As amostras que se encontram sob influência mineira revelam uma composição sulfatada, 

enquanto as amostras representativas do fundo hidrogeoquímico possuem um carácter 

dominantemente bicarbonatado ou cloretado e sulfatado. É evidente na generalidade das 

amostras de DAM e de linhas de água sob influência das minas o predomínio do ião SO4
2-. 

Os teores mais elevados de SO4 encontram-se na mina de Ervedosa, seguindo-se, por 

ordem decrescente, as minas de Regoufe, Rio de Frades, Adoria e Tarouca. 

As amostras das linhas de água sob influência das minas, incluindo as de maior caudal, 

caracterizam-se por acréscimos importantes de SO4 (ião conservativo), enquanto que 

apenas as linhas de água de menor caudal apresentam também aumentos significativos 

dos valores de condutividade e dos metais e redução dos valores de pH. As amostras das 

linhas de água de maior caudal, como são os casos do rio Tuela (mina de Ervedosa) e do 

rio de Frades (mina de Rio de Frades), são assim pouco sensíveis ao abaixamento do pH, 

ao aumento da condutividade e ao aumento dos teores de metais, mas revelam a 

contaminação em SO4, devido ao comportamento conservativo deste ião. 

Este comportamento também está bem patente nos resultados relativos à mina de Tarouca, 

onde a presença de níveis de rochas calcossilicatadas e carbonatadas na Formação 

Calciturbidítica e de carbonatos nos «skarns» conduzem, eventualmente, a fenómenos de 

“ácido-neutralização”. Esta interpretação permite explicar os teores elevados de SO4 em 

amostras de DAM com reduzida carga metálica e valores de pH próximos da neutralidade. 

 - 623 -



Capítulo 9 – CONCLUSÕES 

As concentrações de HCO3 e de Ca, significativamente superiores nas amostras de DAM, 

também reforçam esta interpretação. 

A influência das flutuações sazonais na composição das DAM e nas águas superficiais 

envolventes está também bem patente na generalidade dos resultados obtidos, na medida 

em que se registam variações significativas na grande maioria dos parâmetros analisados. 

É nos períodos secos que se observam os valores de pH mais baixos e os de condutividade 

e de concentrações de metais mais elevados. A diminuição da capacidade de diluição e o 

aumento da concentração iónica das águas, como consequência da redução dos caudais e 

da intensificação dos fenómenos de evaporação, são os aspectos que melhor permitem 

explicar estes comportamentos. Durante os períodos de aumento de caudal, o efeito de 

diluição faz diminuir de forma considerável as concentrações de metais, assim como dos 

valores de condutividade, elevando os valores de pH. 

A utilização da Análise em Componentes Principais (ACP), com a finalidade de caracterizar 

as águas das diferentes minas, permitiu concluir que: em Ervedosa, estabelece-se uma 

separação clara entre as DAM de boca de mina e as DAM de escorrências de 

escombreiras, caracterizando-se as primeiras por um maior grau de contaminação, 

nomeadamente durante os períodos mais secos, com uma carga iónica dominantemente 

composta por SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb e As, revelando a influência primordial da 

oxidação dos sulfuretos e outros minerais da mineralização na sua composição; enquanto 

que as segundas, com composição dominada pela associação HCO3, Ca, K, Cl, Na e Mg, 

traduzem a influência fundamental da hidrólise dos silicatos depositados em escombreiras; 

em Adoria, também se desenha uma separação nítida entre as DAM de boca de mina e as 

DAM de escorrências de escombreiras mas, ao invés, são as segundas que revelam um 

maior grau de contaminação, tal como as águas sob a sua influência directa, com uma 

carga iónica caracterizada pela associação HCO3, Ca, K, Cl, Na, Mg, Zn, Co e também Cu e 

Pb. A presença abundante de couraças de sulfuretos nas escombreiras concorre para 

explicar esta tipologia mista, que revela a influência quer da hidrólise dos silicatos quer da 

oxidação dos sulfuretos; em Tarouca, destaca-se o maior grau de contaminação das 

amostras de DAM (de escorrências de escombreiras), que se caracterizam pela associação 

HCO3, Ca, K, SO4, Mn, Fe, Cu, Cd, Co e As; em Regoufe, realça-se a elevada 

contaminação em As, como consequência da drenagem das escombreiras e da barragem 

de lamas; em Rio de Frades, destaca-se o maior grau de contaminação das DAM, 

principalmente na campanha de Setembro, que revelam uma assinatura hidroquímica do 

tipo HCO3, Ca, Mg, K, SO4, Fe, Mn, Cd, Ni, Pb e As. 

A comparação dos dados hidrológicos resultantes das seis campanhas de amostragem, no 

conjunto das cinco áreas mineiras, mostra que a generalidade das DAM da mina de 

Ervedosa se destaca pelos conteúdos mais elevados de SO4, Mn, Fe, Cd, Co, Cu, Zn, 

HCO3, Ca, Na, Mg, Cl e K, enquanto que pontualmente as DAM da mina de Rio de Frades e 

da mina de Regoufe se revelam como as mais contaminadas em As e Ni. 
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3.  Os dados relativos às propriedades físico-químicas dos solos mostram que os materiais 

depositados nas escombreiras se caracterizam por uma produtividade em sentido estrito 

edafológico extremamente pobre, em virtude dos reduzidos conteúdos em matéria orgânica, 

das baixas capacidades de troca catiónica e dos acentuados valores de acidez, associados 

às texturas tipicamente arenosas. 

Os dados geoquímicos dos solos permitem evidenciar algumas anomalias na dependência, 

natural, das mineralizações ou relacionadas com a influência das explorações mineiras e 

deposição de resíduos em escombreiras. Assim, nas diferentes áreas estudadas, verifica-se 

que os teores mais elevados, para a generalidade dos elementos, se registam, além dos 

solos mineiros, nos solos amostrados na envolvente próxima de zonas mineralizados, ou 

nos solos amostrados a cotas mais baixas, a “jusante” das escombreiras. 

A aplicação da ACP aos dados geoquímicos dos solos, com a finalidade de caracterizar o 

comportamento dos elementos químicos nos solos das diferentes minas, permitiu verificar, 

em cada caso, a separação em grupos de elementos de acordo com os seus 

comportamentos em função do pH. Já a comparação dos dados, no conjunto das cinco 

áreas mineiras, permitiu verificar associações entre elementos, atribuídas aos seus 

comportamentos geoquímicos, assim como descriminar as amostras representativas do 

fundo geoquímico local e as amostras portadoras de contaminação. 

Assim, em geral, as amostras de solos naturais, mais afastados das escombreiras, podem 

ser consideradas como portadoras dos valores de fundo geoquímico dos respectivos locais. 

Por outro lado, a maioria das amostras dos solos mineiros (escombreiras) e dos solos 

naturais mais próximos reflectem as anomalias geoquímicas das mineralizações. 

 

4. A utilização da técnica de extracção química selectiva sequencial permitiu verificar que o pH 

é o factor mais importante no controlo da distribuição geoquímica dos elementos estudados. 

Consequentemente, grande parte dos catiões metálicos (Mn, Cd, Cu, Zn, Pb, Co, Cr, Ni) 

manifesta um comportamento idêntico, apresentando importantes enriquecimentos nas 

fracções mais biodisponíveis (solúvel em água e trocável), em contraste com os oxi-aniões, 

como o As e o Mo, que evidenciam uma menor mobilidade, devido à adsorção aos oxi-

hidróxidos de Fe, revelando importantes incrementos nas fracções redutíveis. 

Estes resultados reflectem a dependência ao pH da adsorção a minerais argilosos, a 

matéria orgânica e a oxi-hidróxidos de Fe e Mn e a coprecipitação com estes minerais 

secundários. 

A maior parte dos teores de Sn e, em menor extensão, Cr, Ni, Zn e Mn está na fracção 

residual, essencialmente composta por minerais silicatados, pelo que se verificam baixos 

conteúdos nas fracções biodisponíveis. 

Conteúdos percentualmente importantes de Mn, Cu, Pb, Cd, Bi, Cr, Co, As e U encontram-

se nas fracções mais facilmente biodisponíveis, em grande parte das amostras de 

escombreiras e solos contaminados, certamente como consequência dos processos de 

oxidação e acidificação. 
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Os elementos contidos em fases minerais secundárias (ex.: Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb, W, Bi, 

Mo, Cr, Ni, Co, As e U), assim como na matéria orgânica e nos sulfuretos, podem ser 

considerados temporariamente retidos e, portanto, potencialmente biodisponíveis; isto é, 

podem ser libertados mediante algumas mudanças das condições físico-químicas do meio. 

 

5. Os dados biogeoquímicos mostram que as espécies estudadas são capazes de fornecer 

indicações sobre a presença das contaminações pedogeoquímicas, geradas pelas 

diferentes mineralizações. No entanto, as respostas fornecidas diferem, quer de espécie 

para espécie quer com o tipo de órgão considerado, conforme os elementos químicos 

presentes nos respectivos substratos. A comparação entre si dos dados biogeoquímicos 

relativos às diferentes espécies e órgãos, no conjunto das cinco áreas mineiras estudadas, 

foi realizado empregando a ACP. 

Porém, a interpretação deste tipo de dados revela-se de grande complexidade, uma vez 

que o comportamento biogeoquímico dos elementos, nomeadamente a sua mobilidade e 

biodisponibilidade, é dependente de factores diversos, como os inerentes ao solo (pH, Eh, 

óxidos e hidróxidos de Fe, Mn e Al, matéria orgânica, etc.) e os intrínsecos às plantas 

(absorção, translocação, bioutilização e bioacumulação dos elementos, manipulação das 

condições do solo, desenvolvimento de mecanismos de tolerância e resistência a elementos 

tóxicos, etc.). 

O Fe ocorre em altas concentrações nos solos, originando em geral baixos valores de 

Coeficiente de Absorção Biológica (CAB). Os teores mais elevados de Fe encontram-se nas 

amostras do perfil 2 da mina de Tarouca, na generalidade das espécies, com excepção do 

Pinus pinaster Aiton, chegando a verificar-se teores excessivos comparativamente aos 

níveis normais em plantas. Na generalidade das espécies e das áreas mineiras, o Fe é 

preferencialmente acumulado nas folhas. No caso da mina de Tarouca, esta situação 

verifica-se em todas as espécies analisadas. As correlações entre as concentrações de Fe 

nos solos e nas plantas são muito variáveis, quer com a espécie (e órgão) quer com o local 

amostrado, tendo sido, em cada caso, interpretadas de acordo com o conhecimento que se 

tem sobre o comportamento do elemento e com as relações que este estabelece com os 

restantes elementos analisados. 

Relativamente ao Mn, embora os teores totais mais elevados se encontrem nos solos da 

mina de Tarouca, nomeadamente do perfil 2, não se verificam conteúdos proporcionais na 

fracção biodisponível. Assim, verificam-se em algumas espécies desta mina correlações 

negativas significativas entre os teores de Mn nos seus tecidos e os teores totais do solo. 

Esta relação deve estar condicionada pelos valores de pH registados nestes solos, que 

controlam fortemente o comportamento geoquímico do Mn. Estas condições de solo, levam 

à precipitação do Mn sob a forma de óxidos, diminuindo a solubilidade do elemento. Assim, 

os valores de CAB são, em geral, superiores nas restantes minas, verificando-se 

frequentemente valores superiores a 1 na generalidade das espécies. 
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O Cu ocorre na generalidade das espécies e locais em teores normais ou reveladores de 

deficiência. Este aspecto deve estar relacionado com os teores biodisponíveis relativamente 

baixos que se verificam na generalidade das amostras, mesmo nas de Adoria e de 

Ervedosa que apresentam teores totais mais elevados. 

A acumulação preferencial de Zn nas folhas é notória na generalidade das amostras e 

locais, traduzindo-se com frequência em deficiências ao nível dos ramos. Também para 

este elemento se verificam teores biodisponíveis relativamente baixos na generalidade das 

amostras. Porém, esta deficiência em Zn é mais marcada nas amostras de Tarouca, o que, 

uma vez mais, deve estar relacionado com o pH mais elevado destes solos, que tende a 

diminuir a mobilidade do elemento. 

Os conteúdos bioacumulados de Pb são significativamente superiores nas plantas de 

Adoria, atingindo níveis excessivos relativamente aos normais em plantas na generalidade 

das espécies, mas especialmente na Erica arborea L. Este facto deve estar relacionado 

com os conteúdos biodisponíveis consideravelmente elevados que se determinaram nos 

solos deste local. Nos locais onde os teores totais de Pb no solo são mais elevados (Adoria 

e Ervedosa) estabelecem-se, para a generalidade das espécies, correlações positivas 

significativas entre os teores nas plantas e os teores totais dos respectivos solos e, em 

alguns casos, entre os teores nas plantas e os teores biodisponíveis, realçando a 

importância da prospecção biogeoquímica deste elemento. 

Na generalidade das espécies e dos locais, o Cr acumula-se preferencialmente nas partes 

lenhosas. Apesar dos reduzidos conteúdos biodisponíveis deste elemento é frequente 

ocorrerem, em ambos os tecidos, concentrações que excedem os teores apontados na 

bibliografia como normais em plantas. Assim, é provável que as plantas consigam utilizar o 

Cr presente nos solos sob outras formas, além das solúveis e trocáveis. Observam-se com 

alguma frequência correlações positivas significativas entre os teores totais de Cr nos solos 

e nas plantas. Porém, em alguns casos também se obtiveram correlações positivas entre os 

teores nas plantas e nas fracções biodisponíveis. No entanto, também é necessário ter em 

conta que o comportamento biogeoquímico do Cr é muito controlado pelo do Fe. 

O Co ocorre em maior quantidade nas folhas da generalidade das espécies, embora 

também possa aparecer maioritariamente nas partes lenhosas. Relativamente a este 

elemento, parece haver uma boa indicação biogeoquímica por parte das espécies 

estudadas, nomeadamente de Halimium umbellatum (L.) Spach, Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn e Pterospartum tridentatum (L.) Willk., atendendo a que se observam correlações 

positivas entre os teores nos solos e nas plantas. Também se verifica que nos locais onde 

os teores de Co nos solos são mais elevados, Rio de Frades, Ervedosa e Tarouca, os 

tecidos vegetais manifestam também teores maiores, por vezes superiores aos valores 

normais em plantas, enquanto que em Regoufe e Adoria, onde os teores totais nos solos 

são inferiores, o Co ocorre em níveis normais. 

O Ni distribui-se por ambos os tecidos vegetais sem relação com a espécie ou com o local. 

Apesar dos conteúdos reduzidos nas fracções biodisponíveis da generalidade dos solos, 
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este elemento ocorre em teores superiores aos normais em plantas nas várias espécies e 

locais em geral. À semelhança de outros elementos, também o comportamento 

biogeoquímico do Ni é condicionado pelas relações com outros elementos, nomeadamente 

o antagonismo com o Mn, ao nível do solo, o sinergismo com o Fe, ao nível da planta, ou 

ainda o antagonismo solo – planta com o Co. 

O Mo é acumulado preferencialmente nas folhas na generalidade das espécies e locais. Os 

teores bioacumulados nas diferentes espécies (e órgãos) não parecem ter grande relação 

com os teores totais no solo, o que pode estar relacionado com o facto deste elemento 

praticamente não ter expressão na fracção biodisponível dos solos. Como os teores de Mo 

nos solos são, em geral, baixos, verificam-se valores de CAB elevados, que evidenciam a 

capacidade das plantas em mobilizar este elemento a partir de formas menos solúveis. Em 

Tarouca, os teores de Mo da generalidade das plantas encontram-se nos níveis normais ou 

em excesso, embora os teores totais do elemento nestes solos se encontrem entre os mais 

baixos do conjunto das cinco minas, pelo que é de admitir a influência do pH no controlo da 

absorção do elemento pelas plantas. 

O Cd ocorre na generalidade das amostras de plantas em teores excessivos, 

comparativamente aos níveis normais em plantas, o que deve estar relacionado com os 

significativos conteúdos biodisponíveis que caracterizam estes solos e com a rápida 

absorção pela planta. Como os teores totais são relativamente baixos, verificam-se valores 

de CAB elevados. 

O Bi acumula-se preferencialmente nas folhas, na generalidade das espécies. Os teores 

bioacumulados são baixos, assim como os valores de CAB, mesmo nas amostras da mina 

de Adoria, cujos teores totais e biodisponíveis dos solos são significativos. Assim, este 

elemento deve ser fracamente absorvido por estas espécies, ou acumula-se 

preferencialmente nas raízes sendo pobremente translocado para as partes aéreas. As 

concentrações mais elevadas foram encontradas nas folhas da Erica arborea L. que cresce 

sobre as escombreiras de Adoria. 

Relativamente ao Sn, nos locais onde a cassiterite é mais abundante (Ervedosa e Tarouca), 

ocorrendo também estanite (Ervedosa), as situações de deficiência neste elemento não são 

tão comuns, comparativamente a outras áreas, situando-se a maioria dos teores em níveis 

normais. Já nos locais onde a volframite constitui a mineralização dominante (Adoria, 

Regoufe e Rio de Frades), as situações de teores de Sn inferiores aos níveis normais são 

mais frequentes, embora também se verifiquem casos de teores excessivos. Neste caso, os 

teores superiores aos níveis normais são mais comuns nas amostras de Adoria, cuja 

mineralização também contempla estanite. 

Embora os conteúdos de W na fracção biodisponível dos solos sejam, em geral, baixos 

verificam-se valores de Factor de Bioacumulação (FB) muito elevados, assim como teores 

bioacumulados que superam os níveis normais em plantas, em várias amostras de todas as 

áreas mineiras. Os solos da área de Tarouca destacam-se pelos conteúdos mais elevados 

de W na fracção biodisponível, como consequência da mais fácil fragmentação e dissolução 
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da scheelite, comparativamente à volframite, o que tem reflexo nas concentrações 

bioacumuladas nos tecidos das espécies amostradas neste local. É nas amostras de 

Tarouca que ocorrem os teores bioacumulados de W mais elevados do conjunto das cinco 

minas, verificando-se também que todas as espécies (e órgãos) aí amostradas apresentam 

teores que superam os níveis normais em plantas. Este aspecto exemplifica bem a 

importância da mineralogia do solo no controlo da distribuição biogeoquímica dos 

elementos. Verificam-se, em geral, correlações positivas entre as concentrações de W nos 

solos e nos tecidos biológicos, embora a Quercus faginea Lam. se destaque por apresentar 

esta correlação de forma constante nas diferentes áreas onde foi amostrada. 

Apesar de a Ag não ser um elemento essencial para o metabolismo vegetal, e ocorrer em 

teores reduzidos na fracção biodisponível dos solos, verificam-se valores de CAB bastante 

elevados nas plantas amostradas, que se traduzem em teores bioacumulados 

frequentemente superiores aos níveis normais em plantas. As espécies Erica arborea L., 

Halimium umbellatum (L.) Spach e Pterospartum tridentatum (L.) Willk. manifestam grande 

capacidade de absorver Ag, relativamente ao solo. Em geral, são as folhas que apresentam 

os teores mais elevados. As amostras de plantas de Adoria são as que exibem, em geral, 

os teores mais elevados, uma vez que as respectivas amostras de solos são também as 

que apresentam os teores de Ag mais elevados. 

O As é acumulado preferencialmente nas folhas, relativamente aos ramos. Os valores de 

CAB são relativamente baixos nas espécies analisadas, embora alguns valores máximos 

sejam significativos, nomeadamente nas da mina de Regoufe. Em geral, os valores mais 

elevados de CAB, assim como de teores bioacumulados, verificam-se para as folhas da 

Erica arborea L. e do Pinus pinaster Aiton, nomeadamente nas áreas das minas de 

Ervedosa, Adoria, Regoufe e Rio de Frades, onde os solos são mais ácidos. Já em 

Tarouca, os valores de CAB e de teores bioacumulados são mais elevados para as folhas 

do Halimium umbellatum (L.) Spach. No entanto, as concentrações observadas não são 

muito elevadas e apresentam-se geralmente dentro dos limites de tolerância à toxicidade do 

As, com excepção para as concentrações máximas encontradas nas folhas do Halimium 

umbellatum (L.) Spach., que são relativamente elevadas. 

Nas amostras estudadas, os teores de U são superiores nas folhas relativamente aos 

ramos, na generalidade das espécies. As concentrações bioacumuladas são genericamente 

superiores nas áreas de Adoria, Ervedosa e Regoufe, que são os locais onde as 

concentrações totais e biodisponíveis nos respectivos solos são também superiores. As 

folhas do Pinus pinaster Aiton e da Erica arborea L. destacam-se pelos teores mais 

elevados. 

 

6. Os dados biogeoquímicos podem ter aplicações práticas, nomeadamente nos domínios da 

bioindicação e da fitorremediação. 

Com base nas razões entre as concentrações máximas obtidas para cada elemento e o teor 

de fundo biogeoquímico, determinaram-se os tipos de barreiras fisiológicas presentes e 
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concluiu-se sobre a capacidade bioindicadora de cada espécie. Assim, verifica-se que: quer 

as folhas quer os ramos do Halimium umbellatum (L.) Spach, podem ser úteis como 

indicadoras biogeoquímicas de As e W; as folhas de Erica arborea L. podem ter utilidade na 

indicação de contaminações de Bi, Sn, W e especialmente Pb e as suas partes lenhosas 

podem também ter aplicação na bioindicação de Pb; as folhas do Pinus pinaster Aiton e as 

partes aéreas do Pteridium aquilinum (L.) Kuhn revelam potencialidades para a indicação 

biogeoquímica de W; as folhas de Quercus faginea Lam. podem dar indicações sobre os 

teores de Sn presentes nos solos. 

Para avaliar o potencial das plantas estudadas para utilização em acções de 

fitorremediação, determinaram-se taxas de extracção, atendendo às concentrações dos 

metais nos seus tecidos, em combinação com as respectivas taxas de produção de 

biomassa. Os resultados obtidos mostram que estas espécies não revelam, à partida, 

grandes potencialidades para programas de fitoextracção dos elementos químicos 

estudados. Apenas relativamente ao Mn e, em menor grau, ao Fe se conseguem obter 

valores de extracção próximos do mínimo para considerar o processo economicamente 

viável. Porém, para lá da possibilidade de promover a fitoextracção como fitotecnologia 

comercial, é importante ter uma visão mais ampla, reconhecendo as peculiaridades das 

espécies nativas tolerantes a metais, no sentido de conhecer e conservar todas as espécies 

metalófitas, desde as hiperacumuladoras até às pseudometalófitas. Sendo as plantas 

hiperacumuladoras relativamente raras e, em geral, apresentando reduzida produção de 

biomassa, é de grande interesse o estudo de espécies pseudometalófitas autóctones de 

solos mineiros e solos envolventes, nomeadamente no que se refere às suas capacidades 

de adaptação a estes ambientes e de acumulação de metais e metalóides, com vista ao seu 

aproveitamento, por exemplo, em acções de restauração ecológica, fitorremediação e 

bioindicação. 

 

 

No sentido de complementar e dar continuidade a este trabalho será importante tratar e 

interpretar os dados analíticos já obtidos para as restantes espécies que foram amostradas e que 

não foram contempladas na discussão dos resultados neste trabalho. 

Pretende-se também continuar a estudar o sistema solo – planta, nomeadamente através 

da determinação da composição mineralógica dos solos, por ser um aspecto importante para 

compreender alguns processos do comportamento geoquímico dos elementos nestes meios. É 

também importante obter mais dados analíticos de fraccionamento químico, no sentido de 

conhecer com melhor representatividade a fracção biodisponível dos solos e, assim, poder 

estabelecer correlações mais significativas com os teores bioacumulados nas plantas. 

 - 630 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
ABBAS, M.H.H. & MEHARG, A.A. (2008). Arsenate, arsenito and dimethyl arsinic acid (DMA) uptake and 

tolerance in maize (Zea mays L.). Plant Soil, 304: 277-289. 

ABOLLINO, O.; GIACOMINO, A.; MALANDRINO, M.; MENTASTI, E.; ACETO, M. & BARBERIS, R. (2006). Assessment of 
metal availability in a contaminated soil by sequential extraction. Water, Air, and Soil Pollution, 137: 
315-338. 

ABREU, M.M.; MATIAS, M.J.; MAGALHÃES, M.C.F. & BASTO, M.J. (2008b). Impacts on water, soil and plants from 
the abandoned Miguel Vacas copper mine, Portugal. Journal of Geochemical Exploration, 96: 161-
170. 

ABREU, M.M.; TAVARES, M.T. & BATISTA, M.J. (2008a). Potential use of Erica andevalensis and Erica australis 
in phytoremediation of sulphide mine environments: São Domingos, Portugal. Journal of Geochemical 
Exploration, 96: 210-222. 

ABREU, M.R. (1986). Aspectos do comportamento do ferro na crusta de meteorização. Alto e Baixo Alentejo. 
Tese de doutoramento. Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa. 

ADAM, D. & GAGNY, C. (1989). Contrôle structural et magmatique de la formation de gisements d’étain-
tungstène du Tras os Montes oriental (Portugal). Guides pour l’exploration minière. Chron. Rech. Min., 
496: 57-74. 

ADAM, D. (1987). Minéralisations stanno-wolframifères en liaison avec l’évolution d’un segment de la chaîne 
hercynienne au Nord-Est du Portugal. Contribution à la métallogénie de l’étain-tungstène. Thèse de 
doctorat, Université de Nancy. 319 p. 

ADRIANO, D. (1992). Biogeochemistry of trace metals. Advances in trace research. Lewis Publishers, Inc. 
London. 513 p. 

ADRIANO, D. (2001). Trace Elements in terrestrial environments. Biogeochemistry, bioavailability and risks of 
metals. Springer. New York. 867 p. 

AGROCONSULTORES & COBA (1991). Carta dos solos, carta do uso actual da terra e carta da aptidão da terra 
do Nordeste de Portugal. Memórias e anexos. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

AHONEN, L. & TUOVINEN, O. (1992). Mineral transformations during bacterial leaching of a complex sulfide ore. 
In: KHARAKA & MAEST (eds.). Water-Rock Interaction− Volume 1: Low Temperature Environments, (pp. 
253-256). Balkema. Rotterdam. 

AIRES-BARROS, L. (1991). Alteração e alterabilidade de rochas. Instituto Nacional de Investigação Científica. 
Lisboa. 384 p. 

ALCALÁ DEL OLMO, L. (1995). Ensayos para la caracterizacíon físico-química de las muestras en 
contaminación de suelos. En: ITGE (ed.). Contaminacion y Depuracion de Suelos (pp. 119-133). 
Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid. 330 p. 

ALLEN, H.E. (2002). Terrestrial ecosystems: an overview. In: H.E. ALLEN (ed.). Bioavailability of metals in 
terrestrial ecosystems: Importance of partitioning for bioavailability to invertebrates, microbes, and 
plants (1-5 pp). Pensacola, Florida. SETAC Press. 158 p. 

ALLEN, H.E.; PERDUE, E.M. & BROWN, D.S. (1993). Metals in groundwater. Lewis Publishers. London. 437 p. 

ALLOWAY, B. (1992). Land contamination and reclamation. In: R.M. HARRISON (ed). Understanding our 
environment, 2nd edition, (chapter 5). The Royal Society of Chemistry. London. 319 p. 

ALLOWAY, B. (1995a). Soil processes and the behaviour of heavy metals. In: B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy 
Metals in Soils, second edition (pp. 11-37). Blackie Academic & Professional. London. 368 p. 

 - 631 -



BIBLIOGRAFIA 

ALLOWAY, B. (1995b). Cadmium. In: B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy Metals in Soils, second edition (pp. 122-151). 
Blackie Academic & Professional. London. 368 p. 

ALLOWAY, B. (1995c). The origin of heavy metals in soils. In: B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy Metals in Soils, 
second edition (pp. 38-57). Blackie Academic & Professional. London. 368 p. 

ALLOWAY, B.J.; THORNTON, I.; SMART, G.A.; SHERLOCK, J.C. & QUINN, M.J. (1988). The Shipham report. 4. Metal 
availability. Science of the Total Environment, 75: 41-69. 

ALMEIDA, A.; LETERRIER, J.; NORONHA, F. & BERTRAND, J. (1998). U-Pb zircon and monazite geochronology of 
the Hercynian two-mica composite pluton of Cabeceiras de Basto (northern Portugal). C.R. Acad. Sci. 
Paris, Earth & Planetary Science Letters, 326: 779-785. 

ALONSO ÁLVAREZ, E., CALLEJÓN MOCHÓN, M., JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J. & TERNERO RODRÍGUEZ, M. (2002). Heavy 
metal extractable forms in sludge from wastewater treatment plants. Chemosphere, 47: 765-775. 

ALVARENGA, P.M.; ARAÚJO, M.F. & SILVA, J.A.L. (2004). Elemental uptake and root-leaves transfer in Cistus 
ladanifer L. growing in a contaminated pyrite mining area (Aljustrel – Portugal). Water, Air, and Soil 
Pollution, 162: 81-96. 

AMUNDSON, R. (2005). Soil formation. In: J.I. DREVER (ed). Surface and ground water, weathering, and soils. 
Treatise on Geochemistry, Volume 5 (pp. 1-35). Elsevier. Amsterdam; Boston; Heidelberg; London; 
New York; Oxford; Paris; San Diego; San Francisco; Singapore; Sydney; Tokyo. 626 p. 

ANAWAR, H.M.; GARCIA-SANCHEZ, A.; MURCIEGO, A. & BUYOLO, T. (2006). Exposure and bioavailability of 
arsenic in contaminated soils from the La Parrilla mine, Spain. Environmental Geology, 50: 170-179. 

ANDERSON, A.J.; MEYER, D.R. & MEYER, F.K. (1973). Heavy metal toxicities: levels of nickel, cobalt and 
chromium in the soil and plants associated with visual symptoms and variation in growth of an oat 
crop. Australian Journal of Agricultural Research, 24(4): 557-571. 

ANDERSON, C.W.N.; BROOKS, R.R.; STEWART, R.B. & SIMCOCK, R. (1998). Harvesting a crop of gold in plants. 
Nature, 395: 553-554. 

ANTUNES, I.M.H.R.; NEIVA, A.M.R. & SILVA, M.M.V.G. (2002). The mineralized veins and the impact of old mine 
workings on the environment at Segura, Central Portugal. Chemical Geology, 190: 417-431. 

ANTUNES, I.M.H.R.; NEIVA, A.M.R. & SILVA, M.M.V.G. (2003). Caracterização geoquímica de minerais de 
jazigos da região de segura (Castelo Branco). Em: M.P.V. FERREIRA (Coord.). A Geologia de 
Engenharia e os Recursos Geológicos, Vol. 2, Recursos Geológicos e Formação (pp. 157-168). 
Coimbra: Imprensa da Universidade. 494 p. 

APPELO, C. & POSTMA, D. (1994). Geochemistry groundwater and pollution. A. A. Balkema. Rotterdam, 
Brookfield. 

ARNOLD, R.E.; LANGDON, C.J.; HODSON, M.E. & BLACK, S. (2003). Development of a methodology to investigate 
the importance of chemical speciation on the bioavailability of contaminants to Eisenia andrei. 
Pedobiologia, 47: 633-639. 

ARRANZ GONZÁLEZ, J. (2004). Propriedades, clasificación y evaluación de suelos mineros. Implicaciones sobre 
la ordenación y gestión de terrenos alterados por minería. Tesis Doctoral. Departamento de 
Edafología, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Madrid. 

ARRIAGADA, C.A.; HERRERA, M.A. & OCAMPO, J.A. (2005). Contribution of arbuscular mycorrhizal and saprobe 
fungi to the tolerance of Eucalyptus globules to Pb. Water, Air, and Soil Pollution, 166: 31-47. 

ARRIBAS, A.; GAGNY, C.; HERMOSA, J.; NESEN, G.; OVEJERO, G. & SERVAJEAN, G. (1981). Potencialidad 
metalogenica de las unidades exoendograniticas en el yacimiento Sn-W de Fontao (Galicia, España). 
Cuadernos Geología Ibérica, 7: 339-351. 

ASTM (1984). American Society for Testing Materials, Annual Book of ASTM Standarts. Water 
Environmental Technology, vol. 11.01. 

AUBERT, H. & PINTA, M. (1977). Trace elements in soils. Developments in soil, 7. Elsevier. Amsterdam. 395 p. 

ÁVILA, P.; PEREIRA, M.; NOVAIS, H. & FERREIRA, A. (2006). Arsénio nos solos, sedimentos e águas na 
envolvente da mina do Tuela (Vinhais, NE Portugal). Em: J. MIRÃO & A. BALBINO (coords.). Livro de 
Resumos do VII Congresso Nacional de Geologia. Estremoz. pp. 443-446. 

ÁVILA, P.H.M.C.M.F. (2002). Dispersão de elementos vestigiais na envolvente da mina abandonada do Vale 
das Gatas (Sabrosa, Norte de Portugal): implicações de ordem ambiental. Tese de doutoramento. 
Universidade de Aveiro. Aveiro. 221 p. 

 - 632 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

AZEVEDO, M.; VALLE AGUADO, B.; NOLAN, J.; MARTINS, M. & MEDINA, J. (2005). Origin and emplacement of syn-
orogenic Variscan granitoids in Iberia the Beiras massif. In: R. CAROSI; R. DIAS; D. IACOPINI & G. 
ROSEBAUM (eds.). The southern Variscan belt, Journal of the Virtual Explorer, Electronic Edition, 19: 
paper 7. 

AZEVEDO, M.R. & VALLE AGUADO, B. (2006). Origem e instalação de granitóides variscos na Zona Centro-
Ibérica. Em: R. DIAS; A. ARAÚJO; P. TERRINHA & J.C. KULLBERG, (eds.). Geologia de Portugal no 
contexto da Ibéria. Universidade de Évora. Évora. pp. 107-121. 

BAKER, A. (1987). Metal tolerance. New Phytologist, 106: 93-111. 

BAKER, A.J.M. & BROOKS, R.R. (1989). Terrestrial higher plants which hyperaccumulate chemical elements – a 
review of their distribution, ecology and phytochemistry. Biorecovery, 1: 81-126. 

BAKER, A.J.M. & WALKER, P.L. (1990). Ecophysiology of metal uptake by tolerant plants. In: A.J. SHAW (ed.). 
Heavy metal tolerance in plants: Evolutionary aspects (pp. 155-193). CRC Press, Inc. Boca Raton, 
Florida. 355 p. 

BAKER, A.J.M. (1981). Accumulators and excluders – strategies in the response of plants to heavy metals. 
Journal of Plant Nutrition, 3: 643-654. 

BAKER, D. & SENFT, J. (1995). Copper. In B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy metals in soils, second edition (pp. 179-
205). Blackie Academic & Professional. London. 368 p. 

BAMFORTH, S.M.; MANNING, D.A.C.; SINGLETON, I.; YOUNGER, P.L. & JOHNSON, K.L. (2006). Manganese removal 
from mine waters – investigating the occurrence and importance of manganese carbonates. Applied 
Geochemistry, 21: 1274-1287. 

BANKS, D.; YOUNGER, P.; ARNESEN, R.; IVERSEN, E. & BANKS, S. (1997). Mine-water chemistry: the good, the 
bad and the ugly. Environmental Geology, 32(3): 157-174. 

BANWART, S.; EVANS, K. & CROXFORD, S. (2002). Predicting mineral weathering rates at field scale for mine 
water risk assessment. In: P.L. YOUNGER & N.S. ROBINS (eds.). Mine Water Hydrogeology and 
Geochemistry. The Geological Society, Special Publication, 198. London. pp. 137- 157. 

BAPTISTA, R. (1981). Couto Mineiro de Rio de Frades. Reconhecimento Geológico. Relatório Interno, 
Sociedade Portuguesa de Empreendimentos. Lisboa. 

BARCELÓ COLL, J.; NICOLÁS RODRIGO, G.; SABATER GARCÍA. B. & SÁNCHEZ TAMÉS, R. (2001). Fisiología vegetal. 
Ediciones Pirámide. Madrid. 566 p. 

BARCELÓ, J. & POSCHENRIEDER, CH. (2002). Fast root growth responses, root exudates, and internal 
detoxification as clues to the mechanisms of aluminium toxicity and resistance: a review. 
Environmental and Experimental Botany, 48: 75-92. 

BARCELÓ, J. & POSCHENRIEDER, CH. (2004). Structural and ultrastrutural changes in heavy metal exposed 
plants. In: M.N.V. PRASAD (ed.). Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems, 
Second Edition, (pp. 223-248). Springer. Berlin. 462 p. 

BARGAGLI, R. (1998). Trace elements in terrestrial plants: An ecophysiological approach to biomonitoring and 
biorecovery. Springer Verlag. Berlin. 

BARRAL SILVA, M. & GUITIAN RIVERA, F. (1987). Caracterización de las goetitas de medios superficiales de 
Galicia y estimación de la substitución de Fe por Al. Cuadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe, 11: 
115-129. 

BARRAL SILVA, M. (1989). Precipitados de hierro en medios sulfato-ácidos que resultan de la alteración de 
anfibolitas ricas en sulfuros. Cuadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe, 14: 29-42. 

BARRIO MARTÍN, S. (1995). Aplicación de las técnicas de absorción y emisión atómica al análisis de elementos 
traza en suelos y sedimentos. En: ITGE (ed.). Contaminacion y depuracion de suelos. Instituto 
Tecnológico Geominero de España. Madrid. pp. 159-169. 

BARTELL, S. (2006). Biomarkers, bioindicators, and ecological risk assessment – A brief review and 
evaluation. Environmental Bioindicators, 1: 60-73. 

BARTLETT, R.J. & JAMES, B.R. (1979). Behaviour of chromium in soils. III – Oxidation. Journal of Environmental 
Quality, 8: 31-35 

BARTLETT, R.J. & KIMBLE, J.M. (1976a). Behaviour of chromium in soils. I – Trivalent forms. Journal of 
Environmental Quality, 8: 379-382. 

BARTLETT, R.J. & KIMBLE, J.M. (1976b). Behaviour of chromium in soils. II – Hexavalent forms. Journal of 
Environmental Quality, 8: 383-386. 

 - 633 -



BIBLIOGRAFIA 

BARTON, P. & BETHKE, P. (1987). Chalcopyrite disease in sphalerite: Pathology and epidemiology. American 
Mineralogy, 72: 451-467. 

BATISTA, M.J. (2003). Comportamento de elementos químicos no sistema rocha-solo-sedimento-planta na 
área mineira de Neves Corvo: Implicações ambientais. Tese de doutoramento. Universidade de 
Aveiro. 

BATISTA, M.J.; ABREU, M.M. & PINTO, M.S. (2007). Biogeochemistry in Neves Corvo mining region, Iberian 
Pyrite Belt, Portugal. Journal of Geochemical Exploration, 92: 159-176. 

BAUMANN, L. (1970). Tin deposits of the Erzgebirge. Trans. Instn. Min. Metall., Section B: Appl. Earth Sci. 79: 
B68-B75. 

BAYLISS, P.; ERD, D.; MROSE, M.; SABINA, A. & DEANE, K. (1986). Mineral powder diffraction file, data book. 
JCPDS. International Centre For Diffrection Data. Swarthmore. 

BEATY, R. (1988). Concepts, instrumentation and techniques in Atomic Absorption Spectrophotometry. 
Perkin-Elmer Corporation. 

BECERRA CASTRO, C.; MONTERROSO, C.; GARCIA LESTÓN, M.; PRIETO-FERNANDEZ, A.; ACEA, M.J. & KIDD, P.S. 
(2007). Rhizosphere microbial community of the nickel hyperaccumulator, Alyssum serpyllifolium 
subsp. lusitanicum. In: Y. ZHU, N. LEPP & R. NAIDU (eds.). Biogeochemistry of Trace Elements: 
Environmental Protection, Remediation and Human Health (pp. 157-159). Tsinghua University Press. 
Beijing, China. 1036 p. 

BECERRIL, J.M.; BARRUTIA, J.L.; GARCIA PLAZAOLA, A.; HERNÁNDEZ, A.; OLANO, J.M. & GARBISU, C. (2007). 
Especies nativas de suelos contaminados por metales: aspectos ecofisiológicos y su uso en 
fitorremediación. Ecosistemas, 2007/2. Disponível em: 
<http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=481&Id_Categoria=2&tipo=portada>. Acedido em: 
17/09/2007. 

BECKETT, P.H.T. (1989). The use of extractants in studies on trace metals in soils, sewage sludges and 
sludge-treated soils. Advances in Soil Science, 9: 143-176. 

BEGEROW, J. & DUNEMANN, L. (1997). Microwave-Assisted decomposition. In: M. STOEPPLER (ed.). Sampling 
and sample preparation (155-166 pp.). Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Budapest, Hong 
Kong, London, Milan, Paris, Santa Clara, Singapore, Tokyo. Springer. 202 p. 

BELZILLE, N.; LECOMTE, P. & TESSIER, A. (1989). Testing readsorption of trace elements during partial chemical 
extractions of bottom sediments. Environ. Sci. Technol., 23(8): 1015-1020. 

BENDFELDT, E. (1999). Dynamics and characterization of soil organic matter on mine soils 16 years after 
amendment with topsoil, sawdust, and sewage sludge. PhD thesis. Faculty of Virginia Polytechnic 
Institute and State University. Blacksburg, Virginia. 138 p. 

BERROW, M.L. & MITCHEL, R.L. (1980). Location of trace elements in soil profile: total and extractable contents 
of individual horizons. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences, 71: 103-121. 

BERRY, W.L. (1986). Plant factors influencing the use of plant analysis as a tool for biogeochemical 
prospecting. In: D. CARLISLE; W.L. BERRY; I.R. KAPLAN & J.R. WATTERSON (eds.). Mineral exploration: 
biological systems and organic matter, Vol. 5 (pp. 3-32). Prentice Hall. New Jersey. 

BERTHELIN, J. (1998). Les micro-organismes dans la transformation des minéraux: incidence sur la formation, 
le fonctionnement et l’évolution des sols. In: P. STENGEL & S. GELIN. Sol: interface fragile, (pp. 83-91). 
Institut National de la Recherche Agronomique. Paris. 214 p. 

BERTI, W.R. & CUNNINGHAM, S.D. (2000). Phytostabilization of metals. In: I. RASKIN & B.D. ENSLEY (ed.). 
Phytoremediation of toxic metals. Using plants to clean up the environment, (71-88 p.). John Wiley & 
Sons, Inc. New York. 304 p. 

BICUDO, J. & ALBUQUERQUE, A. (1995). Caracterização do sector da suinicultura relativamente ao estado de 
adequação à legislação ambiental. Laboratório Nacional de Engenharia Civil e Federação Portuguesa 
de Associações de Suinicultores. Lisboa. 172 p. 

BIGHAM, J. & NORDSTROM, D. (2000). Iron and aluminium hydroxysulfates from acid sulfate waters. In: C.N. 
ALPERS; J.L. JAMBOR & D.K. NORDSTROM (eds.). Sulfate minerals: crystallography, geochemistry, and 
environmental significance, Reviews in Mineralogy & Geochemistry, 40: 351-403. 

BIGHAM, J.; SCHWERTMANN, U.; TRAINA, S.; WINLAND, R. & WOLF, M. (1996). Schwertmannite and the chemical 
modeling of iron in acid sulfate waters. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60(12): 2111-2121. 

 - 634 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

BLAYLOCK, M.J. & HUANG, J.W. (2000). Phytoextraction of metals. In: I. RASKIN & B.D. ENSLEY (ed.). 
Phytoremediation of toxic metals. Using plants to clean up the environment, (53-70 p.). John Wiley & 
Sons, Inc. New York. 304 p. 

BLOOMFIELD, C. & PRUDEN, G. (1980). The behaviour of Cr(VI) in soil under aerobic and anaerobic conditions. 
Environmental Pollution, 23: 103-114. 

BLOOMFIELD, C. (1973). Acidification and ochre formation in pyritic soils. In: H. DOST (ed.). Acid Sulphate Soils 
− Publication 18, vol. II. Wageningen: International Institute for Land Reclamation and Improvement. 
pp. 40-51. 

BLOOMFIELD, C. (1981). The translocation of metals in soil. In: D.J. GREENLAND & M.H.B. HAYES (eds.). The 
chemistry of soil processes (pp. 463-504). John Wiley & Sons. New York. 463 p. 

BOGLE, E. & NICHOL, I. (1981). Metal transport, partition and fixation in drainage waters and sediments in 
carbonate terrain in south-eastern Ontario. Journal of Geochemical Exploration, 15: 405-422. 

BOLLE, J.; MARTIN, H.; SONDAG, F. & FONSECA, E. (1988). Selective chemical extraction of uranium from 
mineral, soil and stream sediments samples at Horta da Vilariça, northeastern Portugal. Uranium, 4: 
327-340. 

BORGES, F.; NORONHA, F.; PEREIRA, E. & RIBEIRO, A. (1979). Ocorrência de filões aplíticos deformados com 
mineralização estanífera. Publicações do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da 
Faculdade de Ciências do Porto, XCI 4ª Série: 223-229. 

BOURG, A.C.M. (1995). Speciation of heavy metals in soils and groundwater and implications for their natural 
and provoked mobility. In: W. SALOMONS; U. FÖRSTNER & P. MADER (eds.). Heavy Metals: problems and 
solutions (pp. 19-31). Springer-Verlag. Berlin. 412 p. 

BOWELL, R. (1994). Sorption of arsenic by iron oxides and oxyhydroxides in soils. Applied Geochemistry, 9: 
279-286. 

BOWELL, R. (2002). The hydrogeochemical dynamics of mine pit lakes. In: P.L. YOUNGER & N.S. ROBINS (eds.). 
Mine Water Hydrogeology and Geochemistry. The Geological Society, Special Publication, 198. 
London. pp. 159-185. 

BOYLE, R.W. & JONASSON, I.R. (1973). The geochemistry of arsenic and its use as an indicator element in 
geochemical prospecting. Journal of Geochemical Exploration, 2: 251-256 

BRADSHAW, A. (1952). Populations of Agrostis tenuis resistant to lead and zinc poisoning. Nature, 169: 1098. 

BRADSHAW, A. (1989). Wasteland management and restoration in Western Europe. Journal of Applied 
Ecology, 26: 775-786. 

BRADY, K.; BIGHAM, J.; JAYNES, W. & LOGAN, T. (1986). Influence of sulfate on Fe-oxide formation: comparisons 
with a stream receiving acid mine drainage. Clays and Clay Minerals, 34(3): 266-274. 

BRADY, N. & WEIL, R. (2007). Elements of the Nature and Properties of Soils, 14th edition. Prentice Hall. Upper 
Saddle River, NJ. 980 p. 

BRANCO, P.M. (1982). Dicionário de mineralogia. Editora da UFRGS. Porto Alegre. 264 p. 

BRANDÃO, J.; SILVA, A. & RIBEIRO, A. (1978). Controle estrutural da mineralização do estanho e volfrâmio no 
antiforma de Chaves-Miranda do Douro (Trás-os-Montes Oriental). Comunicações dos Serviços 
Geológicos de Portugal, 63: 171-178. 

BRANQUINHO, C.; SERRANO, H.C.; PINTO, M.J. & MARTINS-LOUÇÃO, M.A. (2007). Revisiting the plant 
hyperaccumulation criteria to rare plants and earth abundant elements. Environmental Pollution, 146: 
437-443. 

BRAUN-BLANQUET, J. (1979). Fitosociologia. Bases para el studio de las comunidades vegetales. H. Blume Ed. 
Madrid. 820 p. 

BREEMEN, V. (1973). Soil forming processes in acid sulphate soils. In: H. DOST (ed.). Acid Sulphate Soils − 
Publication 18, vol. I. Wageningen: International Institute for Land Reclamation and Improvement. pp. 
66-129. 

BRITISH GEOLOGICAL SURVEY. (1991). Regional geochemistry of the East Grampians area. Keyworth, 
Nottingham. London. 95 p. 

BROOKS, R. (1983). Biological methods of prospecting for minerals. John Wiley & Sons. New York. 322 p. 

 - 635 -



BIBLIOGRAFIA 

BROOKS, R.R. (1993). Geobotanical end biogeochemical methods for detecting mineralization and pollution 
from heavy metals in Oceania, Asia, and The Americas. In: B. MARKERT (ed.). Plants as biomonitors: 
indicators for heavy metals in the terrestrial environment (127-153 pp.). Weinheim; New York; Basel; 
Cambridge. VCH. 644 p. 

BROOKS, R.R. (1998b). Phytoremediation by volatilisation. In: R.R. BROOKS (ed.). Plants that hyperaccumulate 
heavy metals: their role in phytoremediation, microbiology, archaeology, mineral exploration and 
phytomining, (289-312 p.). CAB International. New York. 380 p. 

BROOKS, R.R., ed. (1998a). Plants that hyperaccumulate heavy metals: their role in phytoremediation, 
microbiology, archaeology, mineral exploration and phytomining. CAB International. New York. 380 p. 

BROOKS, R.R.; CHIARUCCI, A. & JAFFRÉ, T. (1998b). Revegetation and stabilization of mine dumps and other 
degraded terrain. In: R.R. BROOKS (ed.). Plants that hyperaccumulate heavy metals: their role in 
phytoremediation, microbiology, archaeology, mineral exploration and phytomining, (227-247 p.). CAB 
International. New York. 380 p. 

BROOKS, R.R.; LEE, J.; REEVES, R.D. & JAFFRÉ, T. (1977). Detection of nickeliferous rocks by analysis of 
herbarium specimens of indicator plants. Journal of Geochemical Exploration, 7: 49-57. 

BRÜMMER, G.W. (1986). Heavy metal species, mobility and availability in soils. In: M. Bernhard; F. Brinckman 
& P. Sadler (eds.). The importance of chemical "speciation" in environmental processes. Volume 33 of 
Dahlem Workshop Reports, Life Sciences Research Report (pp.169-192). Springer. Berlin. 763 p. 

BULTEN, E.J. & MEINEMA, H.A. (1991). Tin. In: E. MERIAN (ed.). VCH. pp.1243-1256. 

BURGER, J. (2006). Bioindicators: types, development, and use in ecological assessment and research. 
Environmental Bioindicators, 1: 22-39. 

CALA RIVERO, V. (1995a). Metodología analítica en el estudio de metales pesados en suelos. En: ITGE (ed.). 
Contaminacion y depuracion de suelos, (pp. 171-174). Instituto Tecnológico Geominero de España. 
Madrid. 330 p. 

CALA RIVERO, V. (1995b). Dinámica de metales pesados en suelos. En: ITGE (ed.). Contaminacion y 
Depuracion de Suelos (pp. 49-57). Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid. 330 p. 

CALVO DE ANTA, R. & PEREZ OTERO, A. (1993). Evolución mineralógica en medios afectados por contaminación 
ácida. Cuadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe, 18: 337-343. 

CAMBIER, P. & CHARLATCHKA, (1999). Influence of reducing conditions on the mobility of divalent trace metals 
in soils. In: H.M. SELIM & I.K. ISKANDAR (eds.). Fate and transport of heavy metals in the vadose zone, 
(pp.159-175). Lewis Publishers. Boca Raton, Florida. 346 p 

CÁNOVAS, C.R.; OLÍAS, M.; NIETO, J.M.; SARMIENTO, A.M. & CERÓN, J.C. (2007). Hydrogeochemical 
characteristics of the Tinto and Odiel Rivers (SW Spain). Factors controlling metal contents. Science 
of the Total Environment, 373: 363–382. 

CARNEIRO, A. (1981). Notas técnicas - Produtos químicos e ambiente: O Crómio. Secretaria de Estado do 
Ordenamento e Ambiente. Comissão Nacional do Ambiente. Lisboa. 

CARNEIRO, F.S. (1959). A riqueza da indústria extractiva metropolitana. Estudos, Notas e Trabalhos Serviço 
de Fomento Mineiro, 13(3-4): 152 p. 

CARUCCIO, F. (1978). Depositional environment of carboniferous sediments − A predictor of coal mine 
problems. In: GOODMAN & CHADWICK (eds.). Environmental management of mineral wastes. Sijthoff & 
Noordhoff. pp. 127-139. 

CARVALHO, D. (1974). Lineament patterns and hypogene mineralization in Portugal. Estudos, Notas e 
Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro. 23(3-4): 91-106. 

CARVALHO, L. (1996). Métodos de análise de águas. Série Técnica-Científica, Ciências Aplicadas 21. 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real. 121 p. 

CARY, E.E.; ALLAWAY, W.H. & OLSON, O.E. (1977a). Control of chromium concentrations in food plants. I. 
Absorption and translocation of chromium in plants. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 25: 
300-304. 

CARY, E.E.; ALLAWAY, W.H. & OLSON, O.E. (1977b). Control of chromium concentrations in food plants. II. 
Chemistry of chromium in soils and its availability to plants. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 
25: 305-309. 

 - 636 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

CASADO, M.; ANAWAR, H.M.; GARCIA-SANCHEZ, A. & SANTA REGINA, I. (2007). Arsenic bioavailability in polluted 
mining soils and uptake by tolerant plants (El Cabaco mine, Spain). Bulletin of Environmental 
Contamination and Toxicology, 79: 29-35. 

CASMINEX (1982). Relatório técnico, não publicado, 9 pp. Casminex – prospecções mineiras, Lda. 

CASTILHO, P. & BREDER, R. (1997). Soils and soil solutions. In: M. STOEPPLER (ed.). Sampling and sample 
preparation (43-56 pp.). Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Budapest, Hong Kong, London, 
Milan, Paris, Santa Clara, Singapore, Tokyo. Springer. 202 p. 

CASTRO, J.M.C.S.F. (1996). Análise da estrutura ecológica de Trás-os-Montes e Alto Douro. Utilização de 
métodos de análise multivariada e teoria da informação. Tesis de Altos Estudios (Master of Science). 
Centro Internacional de Altos Estudios Agronomicos Mediterraneos; Instituto Agronomico 
Mediterraneo de Zaragoza. 115 p. 

CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍNZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; GARMENDIA, F. M.; 
NAVARRO, C.; PAIVA, J. & SORIANO, C. (Eds) (1993). Flora Ibérica - Plantas vasculares de la  Península 
Ibérica e Islas Baleares, Vol. III. Madrid. Real Jardim Botânico, C. S. I. C. 

CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍNZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; GARMENDIA, F. M.; 
NAVARRO, C.; PAIVA, J. & SORIANO, C. (eds.) (1994). Flora Ibérica - Plantas vasculares de la  Península 
Ibérica e Islas Baleares, Vol. IV. Madrid. Real Jardim Botânico, C. S. I. C. 

CASTROVIEJO, S.; LAÍNZ, M.; GONZÁLEZ, G. L.; MONTSERRAT, P.; GARMENDIA, F. M.; PAIVA, J. & VILLAR, L. (Eds) 
(1986). Flora Ibérica - Plantas vasculares de la  Península Ibérica e Islas Baleares, Vol. I. Madrid. 
Real Jardim Botânico, C. S. I. C. 

CASTROVIEJO, S.; LAÍNZ, M.; GONZÁLEZ, G. L.; MONTSERRAT, P.; GARMENDIA, F. M.; PAIVA, J. & VILLAR, L. (Eds) 
(1990). Flora Ibérica - Plantas vasculares de la  Península Ibérica e Islas Baleares, Vol. II. Madrid. 
Real Jardim Botânico, C. S. I. C. 

CATTANI, I.; FRAGOULIS, G.; BOCCELLI, R. & CAPRI, E. (2006). Copper bioavailability in the rhisosphere of maize 
(Zea mays L.) grown in two Italian soils. Chemosphere, 64: 1972-1979. 

CAUSSY, D.; GOCHFELD, M.; GURZAU, E.; NEAGU, C. & RUEDEL, H. (2003). Lessons from case studies of metals: 
investigating exposure, bioavailability, and risk. Ecotoxicology and Environmental Safety, 56: 45-51. 

CAVAGNARO, T.R. (2008). The role of arbuscular mycorrhizas in improving plant zinc nutrition under low soil 
zinc concentrations: a review. Plant Soil, 304: 315-325 

CERVEIRA, A. (1982). Problemática do tungsténio e da scheelite em particular. Geonovas, 1(3): 3-10. 

CERVEIRA, A. (1984). Concentração por flutuação em espumas dos minérios scheelíticos de Minas de 
Tarouca (Lamego). Boletim de Minas, 21(1): 5-15. 

CERVEIRA, M.; GASPAR, O. & FIGUEIREDO, M. (1984). Primeiras observações sobre a meteorização dos 
escarnitos scheelíticos das minas de Tarouca. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 
70(1): 3-9. 

CHANEY, R.L.; MALIK, M.; LI, Y.M.; BROWN, S.L.; ANGLE, J.S. & BAKER, A.J.M. (1997). Phytoremediation of soil 
metals. Current Opinion in Biotechnology, 8: 279-284. 

CHAO, T. & SANZOLONE, R. (1977). Chemical dissolution of sulphide minerals. Journal of Research US 
Geological Survey, 5: 409-412. 

CHAO, T. & SANZOLONE, R. (1992). Decomposition techniques. Journal of Geochemical Exploration, 44: 65-
106. 

CHAO, T. & THEOBALD, P. (1976). The significance of secondary iron and manganese oxides in geochemical 
exploration. Economic Geology, 71(8): 1560-1569. 

CHAO, T. (1984). Use of partial dissolution techniques in geochemical exploration. Journal of Geochemical 
Exploration, 20(1): 101-135. 

CHARDONNENS, A.N; KOEVOETS, P.L.M.; VAN ZANTEN, A.; SCHAT, H. & VERKLEIJ, J.A.C. (1999). Properties of 
enhanced tonoplast zinc transport in naturally selected zinc-tolerant Silene vulgaris. Plant Physiology, 
120: 779-785. 

CHAROY, B. (1975). Les phénomènes de greisenisation dans le district minéralisé de Penfeunteun (Massif de 
St. Renan, Massif Armoricain): aspects pétrologiques, géochimiques et caractérisation génétique. 
Bull. B. R. G. M. (2), II, 5: 363-383. 

 - 637 -



BIBLIOGRAFIA 

CHESTER, R. & HUGES, M. (1967). A chemical technique for the separation of iron-manganese minerals, 
carbonate minerals and absorbed trace elements for pelagic sediments. Chemical Geology, 2: 249-
262. 

CHRISTL, I. & KRETZSCHMAR, R. (2001). Interaction of copper and fulvic acid at the hematite-water interface. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 65(20): 3435-3442. 

CIDU, R.; CABOI, R.; FANFANI, L. & FRAU, F. (1997). Acid drainage from sulfides hosting gold mineralization 
(Furtei, Sardinia). Environmental Geology, 30(3/4): 231-237. 

CLARKSON, D.T. & LUTTGE, U. (1991). Mineral nutrition: Inducible and repressible nutrient transport systems. 
Progr. In. Bot., 52: 61-83. 

CLAVEROL, M.; LUQUE, C. & SUAREZ, V. (1988). El lineamento tectonico Nazaré (W de Portugal) − Luarca (NW 
de España) y su implicacion metalogenetica (Macizo Hesperico). En: F. BEA, A. CARNICERO, J.C. 
GONZALO, M. LÓPES PLAZA & M.D. RODRÍGUEZ ALONSO (eds.). Libro Homenaje a L. C. Garcia de 
Figueirola, Geologia de los granitoides y rocas asociadas del Macizo Hesperico). Editorial Rueda. 
Madrid. pp. 447-455. 

CLEMENS, S.; PALMGREN, M.G. & KRÄMER, U. (2002). A long way ahead: understanding and engineering plant 
metal accumulation. Trends in Plant Science, 7(7): 309-315. 

COHEN, D.; SHEN, X.; DUNLOP, A. & RUTHERFORD, N. (1998). A comparison of selective extraction soil 
geochemistry and biogeochemistry in the Cobar area, New South Wales. Journal of Geochemical 
Exploration, 61: 173-189. 

COLLINS, J.C. (1981). Zinc. In: N.W. LEPP (ed.). Effect of heavy metal pollution on plants, Vol. 1: Effects of 
trace metals on plant function (pp. 145-169). Applied Science Publishers. London; New Jersey. 352 p. 

COPPIN, N. & BRADSHAW, A. (1982). Quarry reclamation. Mining Journal Books. London. 112 p. 

CORTES, R.; CARVALHO, L. & CARVALHO, M. (1991). Caracterização físico-química das águas dulciaquícolas. 
Implicações biológicas. Série Didáctica (Ciências Aplicadas) 15. Vila Real: Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro. 

COSTA, B. (1995). Caracterização e Constituição do Solo, 5.ª edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 
527 p. 

COTTON, F.; WILKINSON, G.; MURILLO, C. & BOCHMANN, M. (1999). Advanced inorganic chemistry. John Wiley & 
Sons, Inc. New York. 1355 p. 

COTTON, F.A.; WILKINSON, G.; MURILLO, C.A. & BOCHMANN, M. (1999). Advanced Inorganic Chemistry, 6th 
edition. John Wiley & Sons, Inc. New York. 1355 p. 

COURRIOUX, G.; CUENIN, O.; GAGNY, G.; GOUANVIC, Y.; MARCONNET, B.; PIERREL, L. & ADAM, D. (1984). Origine 
da la répartition des domaines à étain ou à tungstène dominant dans le Nord-Ouest de la Péninsule 
Ibérique. Z. dt. Geol. Ges., 135: 335-344. 

COUTINHO, A.X.P. (1939). Flora de Portugal (Plantas Vasculares), 2ª ed. Lisboa. Bertrand. 

CRAIG, J. & VAUGHAN, D. (1981). Ore Microscopy and Ore Petrography. John Wiley & Sons. New York. 406 p. 

CRAVOTTA, C.A. & TRAHAN, M.K. (1999). Limestone drains to increase pH and remove dissolved metals from 
acidic mine drainage. Applied Geochemistry, 14: 581-606. 

CROWLEY, D.E.; ALVEY, S. & GILBERT, E.S. (1997). Rhizosphere ecology of xenobiotic-degrading 
microorganisms. In: E.L. KRUGER; T.A. ANDERSON & J.R. COATS (eds). Phytoremediation of Soil and 
Water Contaminants, (20-36 p.). ACS Symposium Series. Washington. 664 p. 

CUMMING, J.R. & TAYLOR, G.J. (1990). Mechanisms of metal tolerance in plants: physiological adaptations for 
exclusion of metal ions from the cytoplasm. In: R.G. ALSCHER & J.R. CUMMING (ed.). Stress responses 
in plants: Adaptation and acclimation mechanisms, (pp. 329-356). Wiley-Liss. New York. 407 p. 

CUNHA, M.A. (1990). Contribuição para o estudo da lixiviação de sulfuretos complexos. Dissertação de 
Doutoramento, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 350 p. 

CUONG, D.T. & OBBARD, J.P. (2006). Metal speciation in coastal marine sediments from Singapore using a 
modified BCR-sequential extraction procedure. Applied Geochemistry, 21: 1335-1346. 

CVRM (2002). PROGRAMA ANDAD (VERSÃO 7.10). MANUAL DO UTILIZADOR. CVRM Centro de Geo-Sistemas do 
IST. 69 p. 

 - 638 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

DALLMEYER, R. & MARTÍNEZ GARCIA, E. (1990). Introduction to the Pre-Mesozoic geology of Iberia. In: R.D. 
DALLMEYER & E. MARTÍNEZ GARCIA (eds.). Pre-Mesozoic Geology of Iberia. Springer-Verlag. Berlin, 
Heidelberg. pp. 3-4. 

DANIELS, W. & ZIPPER, C. (1997). Creation and management of productive mine soils. Reclamation 
Guidelines. Powell River Project. Virginia Cooperative Extension Publication 460-121. 12 p. 

DATTA, R.; MAKRIS, K.C. & SARKAR, D. (2007). Arsenic fractionation and bioaccessibility in two alkaline Texas 
soils incubated with sodium arsenate. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 52: 
475-482. 

DATTA, R.; SARKAR, D.; SHARMA, S. & SAND, K. (2006). Arsenic biogeochemistry and human health risk 
assessment in organo-arsenical pesticide-applied acidic and alkaline soils: an incubation study. 
Science of the Total Environment, 372: 39-48. 

DAVIES, B. & JONES, L. (1988). Micronutrients and toxic elements. In: A. WILD (ed.). Russell´s soil conditions & 
plant growth, eleventh edition (pp. 780-814). Longman Scientific & Technical. New York. 991 p. 

DAVIES, B. (1995). Lead. In B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy metals in soils, second edition (pp. 206-223). Blackie 
Academic & Professional. London. 368 p. 

DAVIES, E.B. (1956). Factors affecting molybdenum availability in soils. Soil Science, 81: 209-216. 

DAVISON, D. (1978). Draft paper for the Madrid mining congress. 1er Curso Roso de Luna, Investigacion y 
Economia de los Recursos Geologico-Mineros, Area VI − Mineria y Medio Ambiente. Instituto 
Geológico y Minero de España. Madrid. pp. 3-14. 

DE KNECHT, JAM; VAN DILLEN, M.; KOEVOETS, P.L.M.; SCHAT, H; VERKLEI, JAC & ERNST, W.H.O. (1994). 
Phytochelatins in cadmium-sensitive and cadmium-tolerant Silene vulgaris. Plant Physiology, 104: 
255-261. 

DE KOE, T. & CARVALHO, L. (1988). Teores de metais pesados no Pinus Pinaster e relação com a sua 
capacidade de colonizar escórias de minas. Livro de Actas do Simpósio sobre a Floresta e o 
Ordenamento do Espaço de Montanha. Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. Vila Real. pp. 
37-46. 

DE KOE, T. & JAQUES, N. (1993). Arsenate tolerance in Agrostis castellana and Agrostis delicatula. Plant and 
Soil, 151(2): 185-191. 

DE KOE, T. (1994). Arsenic resistance in submediterranean Agrostis species. Doctoral Thesis. Vrije 
Universiteit. Amsterdam. 127 p. 

DE KOE, T.; BEEK, M.; HAARSMA, M. & ERNST, W. (1991). Heavy metals and arsenic grasses and soils of mine 
spoils in North East Portugal, with particular reference to some Portuguese goldmines. In: B. NATH 
(ed.). Environmental Pollution. 1: 373-380. Proc. Int. Conf. ICEP-1. 

DE KOE, T.; GELDMEYER, K. & JAQUES, N. (1992). Measuring maximum root growth instead of longest root 
elongation in metal tolerance tests for grasses (Agrostis capillaris, Agrostis delicatula and Agrostis 
castellana). Plant and Soil, 144(2): 305-308. 

Decreto-Lei nº 118/2006 de 21 de Junho. Diário da República nº 118 – Série I-A. Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Lisboa. 

Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto. Diário da República nº 176/98 – Série I-A. Ministério do Ambiente. 
Lisboa. 

Decreto-Lei nº 243/2001 de 5 de Setembro. Diário da República nº 206 – Série I-A. Ministério do Ambiente e 
do Ordenamento do Território. Lisboa. 

DEER, W.; HOWIE, R. & ZUSSMAN, J. (1981). Minerais Constituintes das rochas − uma introdução. Fundação 
Calouste Gulbenkian. Lisboa. 558 p. 

DERRE, C. (1982). Caracteristiques de la distribution des gisements à etain et tungstene dans l’Ouest de 
l’Europe. Mineralium Deposita, 17: 55-77. 

DERRE, C.; LECOLLE, M. & ROGER, G. (1979). Les gîtes à Sn – W du NE Portugais. Rapport Interne ATP du 
CNRS “Formation et distribution dês gisements – 1978”. 

DERRE, C.; LECOLLE, M.; MAUREL-PALACIN, D.; NORONHA, F. & ROGER, G. (1987). Evolution granitique et 
minéralisations filoniennes à Sn-W dans le Nord du Portugal. Chron. Rech. Min, 487: 63-74. 

DERRE, C.; LECOLLE, M.; NORONHA, F. & ROGER, G. (1982). Minéralisations à Sn-W liées aux granitoïdes dans 
le Nord du Portugal; importance des processus magmatiques et métasomatiques hydrothermaux. 
Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 68(2): 191-211. 

 - 639 -



BIBLIOGRAFIA 

DIAS, G. (1987). Mineralogia e petrologia de granitos hercínicos associados a mineralizações filoneanas de 
Sn-W (Minho-Portugal). Tese de doutoramento. Universidade do Minho. Braga. 304 p. 

DIAS, G. (2001). Fontes de Granitóides Hercínicos da Zona Centro-Ibérica (Norte de Portugal): evidências 
isotópicas (Sr, Nd). In NEIVA, A.M.R. (Coord.). Colóquio – Colloquium. Geoquímica e Petrogénese de 
Rochas Granitóides. Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa. pp. 121-143. 

DIAS, G.; LETERRIER, J.; MENDES, A.; SIMÕES, P. & BERTRAND, J. (1998). U-Pb zircon and monazite 
geochronology of post-collisional Hercynian granitoids from the Central Iberian Zone (Northern 
Portugal). Lithos, 45: 349-369. 

DIAS, G.; Simões, P. & Mendes, A. (2006). Instalação de rochas graníticas variscas na ZCI: geocronologia e 
sequências tipológicas. Em: J. MIRÃO & A. BALBINO (coord.). Livro de Resumos do VII Congresso 
Nacional de Geologia. Estremoz. pp. 1227-1229. 

DIAS, J. & LIMA, W. (2004). Comparação de métodos para a determinação de matéria orgânica em amostras 
ambientais. Revista Científica da UFPA, 4.: Disponível em: <http://www.ufpa.br/revistaic>. Acedido 
em: 17/09/2007. 

DIAS, R. (1998). Estrutura Varisca do autóctone do Terreno Ibérico português: uma herança precâmbrica. 
Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro, 85: 29-38. 

DIAS, R. (2006). O Varisco do sector norte de Portugal. Em: R. DIAS; A. ARAÚJO; P. TERRINHA & J.C. KULLBERG 
(eds.). Geologia de Portugal no contexto da Ibéria. Universidade de Évora. Évora. pp. 31-34. 

DIAS, R.; ARAÚJO, A.; TERRINHA, P. & KULLBERG, J. (eds.) (2006b). Geologia de Portugal no contexto da Ibéria. 
Universidade de Évora. Évora. 418 p. 

DIAS, R.; COKE, C. & RIBEIRO, A. (2006a). Da deformação da Serra do Marão ao zonamento do autóctone da 
zona Centro-Ibérica. Em: R. DIAS; A. ARAÚJO; P. TERRINHA & J.C. KULLBERG (eds.). Geologia de 
Portugal no contexto da Ibéria. Universidade de Évora. Évora. pp. 35-61. 

DÍEZ BALDA, M.; Vegas, R. & Gonzalez Lodeiro, F. (1990). 2.2 Structure. In: R.D. Dallmeyer & E. Martínez 
Garcia (eds.). Pré-Mesozoic Geology of Ibéria. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg. pp. 172-188. 

DÍEZ DE ULZURRUN, M. (1995). Estudios de suelos y evaluación de tierras. En: ITGE (ed.). Contaminacion y 
Depuracion de Suelos (pp. 11-33). Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid. 330 p. 

DIEZ LÁZARO, J.; KIDD, P. & MONTERROSO, C. (2002). Biodisponibilidad de metales en suelos y acumulación en 
plantas en el área de Trás-os-Montes (NE Portugal): influencia del material original. Edafología, 9(3): 
313-328. 

DINIS, A.C. & RIBEIRO, J.A. (1988). A vegetação natural de Trás-os-Montes e Alto Douro. Simpósio sobre a 
Floresta e o Ordenamento do Espaço de Montanha (pp. 31-36). Vila Real: Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro; Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. 

DOLD, B. & FONTBOTÉ, L. (2001). Element cycling and secondary mineralogy in porphyry copper tailings as a 
function of climate, primary mineralogy, and mineral processing. Journal of Geochemical Exploration, 
74: 3-55. 

DOLD, B. & FONTBOTÉ, L. (2002). A mineralogical and geochemical study of element mobility in sulfide mine 
tailings of Fe oxide Cu – Au deposits from the Punta del Cobre belt, northern Chile. Chemical 
Geology, 189: 135-163. 

DOLD, B. (1999). Mineralogical and geochemical changes of copper flotation tailings in relation to their original 
composition and climatic setting. Implications for acid mine drainage and element mobility. Thèse 
présentée á la Faculté des Sciences de l’Université de Genève. Terre & Environnement, Vol. 18, 230 
p. 

DOLD, B. (2003a). Dissolution kinetics of schwertmannite and ferrihydrite in oxidized mine samples and their 
detection by differential X-ray diffraction (DXRD). Applied Geochemistry, 18: 1531-1540. 

Dold, B. (2003b). Speciation of the most soluble phases in a sequential extraction procedure adapted for 
geochemical studies of copper sulfide mine waste. Journal of Geochemical Exploration, 80: 55-68. 

DOMINGUES, H.; BALSA, M.; SEQUEIRA, E. & OLIVEIRA, J. (1992). Mobilidade de alguns metais pesados no solo. 
Geonovas, 1: 169-181. 

DONER, H. & LYNN, W. (1989). Carbonate, Halide, Sulfate, and Sulfide Minerals. In: J.B. DIXON & S.B. WEED 
(eds.). Minerals in Soil Environments, second edition, (chapter 6). Soil Science Society of America. 
Madison, Wisconsin. 

 - 640 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

DOVE, P. & RIMSTIDT, J. (1985). The solubility and stability of scorodite, FeAsO4•2H2O. American Mineralogist, 
70(7/8): 838-844. 

DUD´A, R.; REJL, L. & SLIVKA, D. (1994). A grande enciclopédia dos minerais. Editorial Inquérito. Lisboa. 518 p. 

DUSHENKOV, S. & KAPULNIK, Y. (2000). Phytofiltration of metals. In: I. RASKIN & B.D. ENSLEY (ed.). 
Phytoremediation of toxic metals. Using plants to clean up the environment, (89-106 p.). John Wiley & 
Sons, Inc. New York. 304 p. 

DUVIGNEAU, P. (1958). La végétation du Katanga et de ses sol métalliféres. Bull. Soc. R. Bot. Belg., 90: 127-
286. 

DZOMBAK, D. & MOREL, F. (1990). Surface Complexation Modeling – Hydrous Ferric Oxides. Wiley, New York. 

EDWARDS, R.; LEPP, N.W. & JONES, K.C. (1995). Other less abundant elements of potential environmental 
significance. In: B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy Metals in Soils, second edition (pp. 306-352). Blackie 
Academic & Professional. London. 368 p. 

EHRLICH, H. (1998). Geomicrobiology: its significance for geology. Earth-Science Reviews, 45(1/2): 45-60. 

ELBERLING, B.; BALIĆ-ŽUNIĆ, T. & EDSBERG, A. (2003). Spatial variations and controls of acid mine drainage 
generation.  Environmental Geology. 43: 806-813. 

EMMERLING, C. & PAULSCH, D. (2001). Improvement of earthworm (Lumbricidae) community and activity in 
mine soils from opencast coal mining by the application of different organic waste materials. 
Pedobiologia, 45: 396-407. 

EMSLEY, J. (2001). Nature’s building blocks – an A-Z guide to the elements. Oxford University Press. Oxford. 
538 p. 

ENCABO CHECA, C., CALA RIVERO, V. & GUTIERREZ MAROTO, A. (1997). Evaluacion de la dispersion de metales 
pesados en suelos del entorno de una mina, mediante el metodo de especiacion sequencial quimica. 
Boletín Geológico y Minero, 108(1): 57-68. 

ENSLEY, B.D. (2000). Rationale for use of phytoremediation. In: I. RASKIN & B.D. ENSLEY (ed.). 
Phytoremediation of toxic metals. Using plants to clean up the environment, (3-11 p.). John Wiley & 
Sons, Inc. New York. 304 p. 

ERNST, W. (1975). Physiology of heavy metal resistance in plants. In Int. Conf. Heavy Metals in the 
Environment. Toronto. pp. 121-136. 

ERNST, W. (1990). Mine vegetation in Europe. In: A.J. Shaw (ed.). Heavy Metal Tolerance in Plants: 
Evolutionary Aspects (pp. 21-37). CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 355 p. 

ERNST, W. (1996). Bioavailability of heavy metals and decontamination of soils by plants. Applied 
Geochemistry, 11: 163-167. 

ERNST, W.; VERKEIJ, J. & SCHAT, H. (1992). Metal tolerance in plants. Acta Bot. Chem, 66: 375-400. 

ERNST, W.H.O. (1975). Physiology of heavy metal resistance in plants. In: T.C. Hutchinson; S. Epstein; A.L. 
Page; J. Van Loon & T. Davey (eds.). Proceedings of an International Conference of Heavy Metals in 
the Environment (pp. 121-136). CEP Consultants. Edinburgh. 

ERNST, W.H.O. (1993). Geobotanical and biogeochemical prospecting for heavy metal deposits in Europe and 
Africa. In: B. MARKERT (ed.). Plants as biomonitors: indicators for heavy metals in the terrestrial 
environment (107-126 pp.). Weinheim; New York; Basel; Cambridge. VCH. 644 p. 

ERNST, W.H.O. (1998). Effects of heavy metals in plants at the cellular and organismic level. In: G. 
SCHÜÜRMANN & B. MARKERT (ed.). Ecotoxicology: ecological fundamentals, chemical exposure, and 
biological effects, (pp. 587-620). John Wiley and Sons. New York. 

ERNST, W.H.O.; VERKLEIJ, J.A.C. & SCHAT, H. (1992). Metal tolerance in plants. Acta Botanica Neerlandica, 
41: 229-248. 

FANFANI, L., ZUDDAS, P. & CHESSA, A. (1997). Heavy metals speciation analysis as a tool for studying mine 
tailings weathering. Journal of Geochemical Exploration, 58: 241-248. 

FAO/UNESCO (1987). Soil Map of the World. World Soil Resources Report. Rome. 60 p. 

FARIAS, P.; GALLASTEGUI, G.; LODEIRO, F.; MARQUINEZ, J.; PARRA, L.; CATALAN, J.; MACIA, J. & FERNANDEZ, L. 
(1987). Aportaciones al conocimiento de la litoestratigrafia y estructura de Galicia Central (IX Reunião 
de Geologia do Oeste Peninsular). Publicações do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da 
Faculdade de Ciências do Porto, 1: 411-431. 

 - 641 -



BIBLIOGRAFIA 

FAVAS, P. & PRATAS, J. (2007a). Heavy metals and arsenic accumulation in the maritime pine-tree (Pinus 
pinaster L. Aiton) of “Vale das Gatas” mine tailings and surroundings (Northern Portugal). In: Y. ZHU, 
N. LEPP & R. NAIDU (eds.). Biogeochemistry of Trace Elements: Environmental Protection, Remediation 
and Human Health (pp. 828-829). Tsinghua University Press. Beijing, China. 1036 p. 

FAVAS, P.; CALA RIVERO, V. & GOMES, E. (2005a). Extracção química selectiva de metais e arsénio em 
amostras de escombreiras e solos contaminados da envolvente da Mina de Ervedosa (Norte de 
Portugal): implicações ambientais. Actas (CD) do V Congresso Ibérico de Geoquímica. Consejo 
Superior de Colégios de Ingenieros de Minas. Soria. 

FAVAS, P.; CALA RIVERO, V. & GOMES, E. (2005b). Heavy metals and arsenic speciation in soils contaminated 
by mining activitiy (Adoria Mine – Northern Portugal) using sequencial chemical extraction: 
environmental implications. Abstracts of 6th Iberian and 3rd Iberoamerican Congress of Environmental 
Contamination and Toxicology. Iberoamerican Society of Environmental Contamination and 
Toxicology. Cadiz. p. 85. 

FAVAS, P.; CALA RIVERO, V. & GOMES, E. (2005c). Availability of heavy metals and arsenic in tailings and soils 
contaminated by mining activity (Northern Portugal). Abstracts of the Workshop “Metal fluxes and 
stresses in terrestrial ecosystems”. Centro Stefano Franscini Monte Verità. Ascona. p. 28. 

FAVAS, P.; CALA RIVERO, V. & GOMES, E. (2006a). Biodisponibilidade e mobilidade de metais e arsénio em 
escombreiras e solos contaminados da Mina de Adoria (N Portugal). Livro de Resumos do VII 
Congresso Nacional de Geologia. Pólo de Estremoz da Universidade de Évora. Estremoz. pp. 471-
474. 

FAVAS, P.; GOMES, E. & PRATAS, J. (2006b). Hidroquímica de águas superficiais em áreas mineiras do Norte 
de Portugal. Livro de Resumos das Comunicações do 8º Congresso da Água. Associação Portuguesa 
dos Recursos Hídricos. Figueira da Foz. pp. 163-164. 

FAVAS, P.; GOMES, E. & PRATAS, J. (2007). Aplicação da Análise em Componentes Principais ao Estudo 
Hidroquímico das Drenagens Ácidas da Mina de Ervedosa e Águas Superficiais Envolventes (Norte 
de Portugal). Em: E.P. GOMES & A.M. ALENCOÃO (coord.). Actas (DVD) e Livro de Resumos do VI 
Congresso Ibérico de Geoquímica e XV Semana de Geoquímica, (p. 142). Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro. 

FAVAS, P.J.C. & PRATAS, J.S. (2007b). Uptake of heavy metals, and arsenic by an aquatic plant in the vicinity 
of the abandoned Ervedosa tin mine (NE Portugal). Goldschmidt Conference Abstracts 2007 – 
Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 71, Issue 15, Supplement 1 (p. A270). 

FAVAS, P.J.C. (2001). Tolerância de Agrostis castellana ao arsénio e potencialidades de fitoreabilitação das 
escombreiras das minas de Vale das Gatas (Sabrosa – Vila Real – Norte de Portugal). Em: T. 
ANDRESEN; C. COELHO; L. ARROJA & A.I. MIRANDA (eds.). Actas da VII Conferência Nacional sobre a 
Qualidade do Ambiente (pp. 554-566). Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade 
de Aveiro. 

FAVAS, P.J.C.; PRATAS, J.A.M.S. & CONDE, L.E.N. (2002). Bioacumulação de metais pesados em plantas 
colonizadoras de escombreiras (Mina de Vale das Gatas - Vila Real - Norte de Portugal). In: R. 
PREGO, A. DUARTE, A. PANTELEITCHOUK & T.R. SANTOS (eds.). Estudos sobre Contaminação Ambiental 
na Península Ibérica (pp. 259-272). Instituto Piaget. Lisboa. 302 p. 

FAVAS, P.J.C.; PRATAS, J.A.M.S. & CONDE, L.E.N. (2003). Concentrações de arsénio nos solos e em 
exemplares de pinheiro bravo (Pinus pinaster Aiton) das escombreiras e da envolvente das Minas de 
Vale das Gatas (Sabrosa - Vila Real - Norte de Portugal). Em: A.M.R. NEIVA, L.J.P.F. NEVES, M.M.V.G. 
SILVA & E.M.C. GOMES (eds). Livro de Resumos do IV Congresso Ibérico de Geoquímica e XIII 
Semana de Geoquímica (pp. 440-442). Universidade de Coimbra. 

FERGUSON, K. & ERICKSON, P. (1988). Pre-mine prediction of acid mine drainage. In: W. SALOMONS & U. 
FÖRSTNER (eds.). Environmental management of solid waste. Dredged material and mine tailings. 
Springer-Verlag. Berlin. pp. 24-43. 

FERGUSSON, J. (1990). The heavy elements. Chemistry, environmental impact and health effects. Pergamon 
Press. Oxford, New York. 597 p. 

FERNANDES, P. (1994). Quantificação de algumas características de combustíveis florestais. Documento de 
apoio a aulas dos Mestrados em Engª de Recursos Florestais e Engª de Produção Florestal. UTAD. 
Vila Real. 

FERNANDES, P.; LOUREIRO, C.; BOTELHO, H.; FERREIRA, A. & FERNANDES, M. (2002). Avaliação indirecta da carga 
de combustível em pinhal bravo. Silva Lusitana, 10(1): 73-90. 

 - 642 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

FERNÁNDEZ ALLER, R. (1978). Control y tratamiento de aguas residuales en minería. 1er Curso Roso de Luna, 
Investigacion y Economia de los Recursos Geologico-Mineros, Area VI − Mineria y Medio Ambiente. 
Instituto Geologico y Minero de España. Madrid. pp. 41-85. 

FERNANDEZ-RUBIO, R.; FERNANDEZ LORCA, S. & ESTEBAN ARLEGUI, J. (1986). Abandono de minas: impacto 
hidrologico. Ministério de Industria y Energia, Instituto Geologico y Minero de España & E.T.S. de 
Ingenieros de Minas. Madrid. 

FERREIRA, M. & MATOS, A. (1993). Idades radiométricas K-Ar em granitos de Vila Real (Norte de Portugal). 
Memórias e Notícias, 116: 71-75. 

FERREIRA, M. (1979). Notas técnicas - Produtos químicos e ambiente: O cádmio. Secretaria de Estado do 
Urbanismo e Ambiente. Comissão Nacional do Ambiente. Lisboa. 

FERREIRA, M. (1982). A magmatic arc in the Iberian Segment of the Hercynian Chain: I − The northwest-
Southeast lineament between Oporto (Portugal) and Zarza la Mayor (Spain). Memórias e Notícias, 94: 
31-50. 

FERREIRA, M.T. & CORTES, R.M.V. (1993). Metodologia para o estudo de micrófitos e macrófitos de águas 
interiores. Série Didáctica, Ciências Aplicadas, 29. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila 
Real. 82 p. 

FERREIRA, N.; IGLESIAS, M.; NORONHA, F.; PEREIRA, E; RIBEIRO, A. & RIBEIRO, M. (1987). Granitóides da Zona 
Centro-Ibérica e seu enquadramento geodinâmico. En: F. BEA, A. CARNICERO, J.C. GONZALO, M. LÓPES 
PLAZA & M.D. RODRÍGUEZ ALONSO (eds.). Libro Homenaje a L. C. Garcia de Figueirola, Geologia de los 
granitoides y rocas asociadas del Macizo Hesperico. Editorial Rueda. Madrid. pp. 37-51. 

FERRIS, F.; TAZAKI, K. & FYFE, W. (1989). Iron oxides in acid mine drainage environments and their association 
with bacteria. Chemical Geology, 74(3-4): 321-330. 

FICKLIN, W.; PLUMLEE, G. & SMITH, K. (1994). Geologic and geochemical controls on the composition of water 
draining from diverse mineral deposits. In: CARTER, TOTH & DAY (eds.). USGS Research on Mineral 
Resources. Part A − Program and Abstracts. U.S. Geological Survey Circular 1103-A). U.S. 
Geological Servey. pp. 34-35. 

FICKLIN, W.; PLUMLEE, G.; SMITH, K. & MCHUGH, J. (1992). Geochemical classification of mine drainages and 
natural drainages in mineralized areas. In: KHARAKA & MAEST (eds.). Water-Rock Interaction− Volume 
1: Low Temperature Environments. Balkema. Rotterdam. pp. 381-384. 

FIGUEIRA, R. (2002a). Definição de Biomonitorização. Portal Biomonitor. Disponível em: 
<http://www.jb.ul.pt/biomonitor>. Acedido em: 21/02/2008. 

FIGUEIRA, R. (2002b). Características de um biomonitor. Portal Biomonitor. Disponível em: 
<http://www.jb.ul.pt/biomonitor>. Acedido em: 21/02/2008. 

FIGUEIREDO, M.O. & BASTO, M.J. (1986). Cristaloquímica das estruturas tetraédricas nos sulfuretos e 
sulfossais naturais. Garcia de Orta, Série de Geologia, 9(1-2): 41-53. 

FIGUEIREDO, M.O.; BASTO, M.J.; ALVAREZ, A.; BRIANSÓ, J.L. (1986). Minerais dos grupos Pirite e Marcassite II − 
Cristaloquímica e propriedades físicas dos compostos de metais de transição da primeira série. 
Garcia de Orta, Série de Geologia, 9(1-2): 31-40. 

FIGUEIREDO, M.O.; BRIANSÓ, J.L.; BASTO, M. J. & ALVAREZ, A. (1988). Fundamentos cristaloquímicos de la 
sistemática general de los sulfuros y sulfosales metálicos. Acta Geològica Hispànica, 23(1): 33-38. 

FILIPEK, L. & THEOBALD, P. JR (1981). Sequential extraction techniques applied to a porphyry copper deposit in 
the basin and range province. Journal of Geochemical Exploration, 14: 155-274. 

FLOR MASEDO, M. (1995). Influencia de los constituyentes edáficos en la biodisponibilidad de metales 
pesados en suelos de cultivo. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 317 p. 

FONSECA, E. & MARTIN, H. (1986). The selective extraction of Pb and Zn in selected mineral and soil samples, 
application in geochemical exploration (Portugal). Journal of Geochemical Exploration, 26(3): 231-248. 

FONSECA, E. (1982). Emploi de l’éxtraction chimique sélective séquentielle et détermination des phases-
support du Pb et du Zn en milieu silico-alumineux lors de altération supergéne: exemple du prospect 
de Sanguinheiro (SE Aveiro-Portugal). Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 8(2): 
267-283. 

FONSECA, E.; CARDOSO, J.; MARTINS, M. & VAIRINHO, M. (1992). Selective chemical extraction of Cu from 
selected mineral and soil samples: enhancement of Cu geochemical anomalies in Southern Portugal. 
Journal of Geochemical Exploration, 43: 249-263. 

 - 643 -



BIBLIOGRAFIA 

FONSECA, E.; SILVA, E.; MARTINS, M.; PATINHA, C.; MORENO, F. & REIS, A. (1999). Extracção química selectiva: 
princípios e problemas. Geociências, Revista da Universidade de Aveiro, 13(1/2): 45-57. 

FONSECA, E.C. & SILVA, E.F. (1998). Application of selective extraction techniques in metal-bearing phases 
identification: a South European case study. Journal of Geochemical Exploration, 61: 203-212. 

FONSECA, E.C. (1981). Géochimie de surface de minéralisations sulfurées en milieux silico-alumineux et 
carbonaté (Portugal). Contribution à l’étude des mecanismes de dispersion du Pb et du Zn par voie 
chimique sélective. Thèse de doctorat. 244 p. 

FORSBERG, L. & LEDIN, S. (2006). Effects of sewage sludge on pH and plant availability of metals in oxidizing 
sulphide mine tailings. The Science of the Total Environment, 358: 21-35. 

FÖRSTNER, U. (1990). Inorganic sediment chemistry and elemental speciation. In: R. BAUDO, J. GIESY & H. 
MUNTAU (eds.). Sediments: chemistry and toxicity of in-place pollutants, (chapter 3). Lewis Publishers. 
Inc. Ann Arbor, Boca Raton, Boston. 

FOSTER, A.L.; MUNK, L.; KOSKI, R.A.; SHANKS III, W.C. AND STILLINGS, L.L. (2008). Relationships between 
microbial communities and environmental parameters at sites impacted by mining of volcanogenic 
massive sulfide deposits, Prince William Sound, Alaska. Applied Geochemistry, 23(2): 279-307. 

FRANCO, J. A. (1971). Nova Flora de Portugal (Continente e Açores), Vol. I. Lisboa. 

FRANCO, J. A. (1984). Nova Flora de Portugal (Continente e Açores), Vol. II. Lisboa. 

FRAU, F.; Ardau, C. & Fanfani, L. (2008). Environmental geochemistry and mineralogy of lead at the old mine 
area of Baccu Locci (south-east Sardinia, Italy). Journal of Geochemical Exploration, In Press, 
Corrected Proof. 

FREITAS, H.; PRASAD, M. & PRATAS, J. (2004a). Analysis of serpentinophytes from north-east of Portugal for 
trace metal accumulation – relevance to the management of mine environment. Chemosphere, 54: 
1625-1642. 

FREITAS, H.; PRASAD, M. & PRATAS, J. (2004b). Plant community tolerant to trace elements growing on the 
degraded soils of São Domingos mine in the south east of Portugal: environmental implications. 
Environment International, 30: 65-72. 

FUENTES, A.; LLORÉNS, M.; SÁEZ, J.; AGUILAR, M.I.; PÉREZ-MARÍN, A.B.; ORTUÑO, J.F. & MESEGUER, V.F. (2006). 
Ecotoxicity, phytotoxicity and extractability of heavy metals from different stabilised sewage sludges. 
Environmental Pollution, 143: 355-360. 

GAINES, R.V.; SKINNER, H.C.W.; FOORD, E.E.; MASON, B. & ROSENZWEIG, A. (1997). Dana’s new mineralogy: 
The system of mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, eighth edition. John 
Wiley & Sons. New York. 1819 p. 

GARCIA LESTÓN, M.; KIDD, P.S.; BECERRA CASTRO, C. & MONTERROSO, C. (2007). Changes in metal fractionation 
in the rhizosphere of the Ni hyperaccumulator Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum. In: Y. ZHU, N. 
LEPP & R. NAIDU (eds.). Biogeochemistry of Trace Elements: Environmental Protection, Remediation 
and Human Health (pp. 192-193). Tsinghua University Press. Beijing, China. 1036 p. 

GARDNER, W.K.; PARBERY, S.G. & BARBER, D.A. (1982). The acquisition of phosphorus by Lupinus albus L. I. 
Some characteristics of the soil/root interface. Plant Soil, 67: 19-32. 

GARRELS, R. & CHRIST, C. (1965). Solutions, Minerals, and Equilibria. Harper & Row. New York. 

GARRELS, R.M. & CHRIST, C.L. (1965). Solutions, minerals and equilibria. Harper & Row. New York. 450 p. 

GASPAR, O. (1981). Noções básicas sobre a génese dos jazigos minerais metálicos. Geonovas, 1(4): 31-41. 

GATEHOUSE, S., RUSSEL, D. & VAN MOORT, J. (1977). Sequential soils analysis in exploration geochemistry. 
Journal of Geochemical Exploration, 8: 483-494. 

GIRÃO, A. (1922). Bacia do Vouga - Estudo geográfico. Coimbra. 190 p. 

GLASS, D.J. (2000). Economic potential of phytoremediation. In: I. RASKIN & B.D. ENSLEY (ed.). 
Phytoremediation of toxic metals. Using plants to clean up the environment, (15-31 p.). John Wiley & 
Sons, Inc. New York. 304 p. 

GOINHAS, J. & VIEGAS, L. (1983). Província Metalogenética Estanífera e Tungsténica Ibérica. Considerações 
sobre as ocorrências de tungsténio em Portugal, sua prospecção e potencialidades. Estudos, Notas e 
Trabalhos, 25(3-4): 147- 178. 

GOINHAS, J. (1985). A Prospecção Mineira em Portugal. Áreas potenciais de aplicação dos projectos. Boletim 
de Minas, 22(1): 5-95. 

 - 644 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

GOMES, C. (1988). Argilas. O que são e para que servem. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 

GOMES, M. & FAVAS, P. (2005). Mineralogical controls on mine drainage, Ervedosa mine, Northern Portugal. 
Abstracts of Goldschmidt Conference – Geochimica et Cosmochimica Acta, 69(10), Supplement 1: 
A774. 

GOMES, M. & FAVAS, P. (2006). Mineralogical controls on mine drainage of the abandoned Ervedosa tin mine 
in north-eastern Portugal. Applied Geochemistry, 21: 1322-1334. 

GOMES, M. & NEIVA, A. (2001). Mineralogical and geochemical characteristics of tin-bearing quartz veins, 
Ervedosa deposit, Northern Portugal. Boletín de la Sociedad de Mineralogia, 24: 99-116. 

GOMES, M. & NEIVA, A. (2002). Petrogenesis of tin-bearing granites from Ervedosa, Northern Portugal: the 
importance of magmatic processes. Chemie der Erde Geochemistry, 62: 47-72. 

GOMES, M. (1996). Mineralogia, petrologia e geoquímica das rochas granitóides da área de Rebordelo-
Bouça-Torre de D. Chama-Agrochão e as mineralizações associadas. Tese de doutoramento. 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real. 323 p. 

GOMES, M. (1999). Filões de quartzo com cassiterite e filões de quartzo com scheelite e cassiterite da região 
de Rebordelo-Ervedosa-Agrochão, Nordeste de Portugal. Estudos, Notas e Trabalhos, 41: 83-95. 

GOMES, M.E.P. & FAVAS, P.J.C. (2003). Neoformações mineralógicas supergénicas no jazigo estanífero de 
Ervedosa (NE de Portugal). Em: A.M.R. NEIVA, L.J.P.F. NEVES, M.M.V.G. SILVA & E.M.C. GOMES (eds.). 
Livro de Resumos do IV Congresso Ibérico de Geoquímica e XIII Semana de Geoquímica (pp. 174-
175). Universidade de Coimbra. 

GÓMEZ ARIZA, J.; GIRÁLDEZ, I.; SÁNCHEZ-RODAS, D. & MORALES, E. (2000). Comparison of the feasibility of three 
extraction procedures for trace metal partitioning in sediments from south-west Spain. The Science of 
the Total Environment, 246: 271-283. 

GÓMEZ OREA, D. (2004). Recuperación de espacios degradados. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 
Barcelona, México. 583 

GONZÁLEZ, I.; ÁGUILA, E. & GALÁN, E. (2007). Partitioning, bioavailability and origin of heavy metals from the 
Nador Lagoon sediments (Morocco) as a basis for their management. Environmental Geology, 52: 
1581-1593. 

GONZÁLEZ, V. (1990). A indústria extractiva e o ambiente. Boletim de Minas, 27 (3): 311-323. 

GRAY, N. (1997). Environmental impact and remediation of acid mine drainage: a management problem. 
Environmental Geology. 30(1/2): 62-71. 

GREGER, M. (2004). Metal availability, uptake, transport and accumulation in plants. In: M.N.V. PRASAD (ed.). 
Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems, Second Edition, (1-27 pp). Springer. 
Berlin. 462 p. 

GRIMES, D. & CARVALHO, D. (1994). Geochemical exploration studies in the Portuguese Pyrite Belt. U. S. Geol. 
Surv. Sep. Bull. 2081, 53. 

GROVE, J.H. & ELLIS, B.G. (1980). Extractable chromium as related to soil pH and applied chromium. Soil 
Science Society America Journal, 44: 238-242. 

GRZEBISZ, W., KOCIALKOWSKI, W. & CHUDZINSKI, B. (1997). Copper geochemistry and availability in cultivated 
soils contaminated by a copper smelter. Journal of Geochemical Exploration, 58: 301-307. 

GUERINOT, M.L. (2000). The ZIP family of metal transporters (review). Biochemistry and Biophysical Acta, 
1465: 190-198. 

GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO (1997). Ministry of Environment and Energy, 90 p. 

GUILBERT, J. & PARK, C. (1986). The Geology of Ore Deposits. W. H. Freeman and Company. New York. 

GUMIEL, P. & ARRIBAS, A. (1990). Metallogeny (Autochtonous sequences – Central-Iberian Zone). In: R.D. 
DALLMEYER & E. MARTÍNEZ GARCIA (eds.). Pre-Mesozoic Geology of Iberia. Springer-Verlag. Berlin, 
Heidelberg. pp. 212-219. 

GUNSINGER, M.R.; PTACEK, C.J.; BLOWES, D.W.; JAMBOR, J.L. & MONCUR, M.C. (2006). Mechanisms controlling 
acid neutralization and metal mobility within a Ni-rich tailings impoundment. Applied Geochemistry. 21: 
1301-1321. 

GUPTA, A.K. & SINHA, S. (2006). Chemical fractionation and heavy metal accumulation in the plant of 
Sesamum indicum (L.) var. T55 grow on soil amended with tannery sludge: Selection of single 
extractants. Chemosphere, 64: 161-173. 

 - 645 -



BIBLIOGRAFIA 

GUTIERREZ MAROTO, A.; NAVARRETE, J. & JIMENEZ BALESTA, R. (1997). Concentraciones de metales pesados en 
la vegetacion autoctona desarrollada sobre suelos del entorno de una mina abandonada (Sistema 
Iberico, Bubierca-Zaragoza). Boletín Geológico y Minero. 108(1): 69-74. 

HAGEMEYER, J. & BRECKLE, S.W. (1996). Growth under trace element stress. In: Y. Waisel; A. Eshel; U. Kafkafi 
(eds). Plant roots (pp. 415-433), 2nd Edition. Marcel Dekker. New York. 

HAGEMEYER, J. (2004). Ecophysiology of plant growth under heavy metal stress. In: M.N.V. PRASAD (ed.). 
Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems, Second Edition, (pp. 201-222). 
Springer. Berlin. 462 p. 

HALL, G.; GAUTHIER, G.; PELCHAT, J.; PELCHAT, P. & VAIVE, J. (1996a). Application of a sequential extraction 
scheme to ten geological certified reference materials for the determination of 20 elements. Journal of 
Analytical Atomic Spectrometry. 11: 787-796. 

HALL, G.; VAIVE, J.; BEER, R. & HOASHI, M. (1996b). Selective leaches revisited, with emphasis on the 
amorphous Fe oxyhydroxide phase extraction. Journal of Geochemical Exploration. 56: 59-78. 

HAMELINK, J.L.; LANDRUM, P.F.; BERGMAN, H.L. & BENSON, W.H. (1994). Bioavailability: physical, chemical and 
biological interactions. Boca Raton, Florida. CRC Press. 234 p. 

HANNAH, J. & STEIN, H. (1990). Magmatic processes and mineralization in ore-bearing systems. In: H.J. STEIN 
& J.L. HANNAH (eds.). Ore-bearing granite systems: petrogenesis and mineralizing processes. 
Geological Society of America. Special Paper, 246: 1-10. 

HARMS, H. (2006). The biodiversity of bioavailabilities. Abstracts of the 4th International Workshop 
“Bioavailability of Pollutants and Soil Remediation” (p. 27). Sevilla: Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla; Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 250 p. 

HARMSEN, J. (2007). Measuring bioavailability: from a scientific approach to standard methods. Journal of 
Environmental Quality, 36: 1420-1428. 

HARRIS, P. (1988a). The microbial population of the soil. In: A. Wild (ed.). Russell´s soil conditions & plant 
growth, eleventh edition (pp. 472-499). Longman Scientific & Technical. New York. 991 p. 

HARRIS, P. (1988b). Ecology of the soil population. In: A. Wild (ed.). Russell´s soil conditions & plant growth, 
eleventh edition (pp. 449-471). Longman Scientific & Technical. New York. 991 p. 

HARTLEY-WHITAKER, J.; AINSWORT, G. & MEHARG, (2001). Copper and arsenate induced oxidative stress in 
Holcus lanatus L. clones with differential sensitivity. Plant Cell Environment, 24: 713-722. 

HEDIN, R.; NAIRN, R. & KLEINMANN, R. (1994). Passive Treatment of Coal Mine Drainage. US Bureau of Mines 
Information Circular, 9389. 

HENRIQUES, F.S. & FERNANDES, J.C. (1991). Metal uptake and distribution in rush (Juncus conglomeratus L.) 
plants growing in pyrite mine tailings at Lousal, Portugal. Science of the Total Environment, 102: 253-
260. 

HERNÁNDEZ-ALLICA,J.; BECERRIL, J.M. & GARBISU, C. (2008). Assessment of the phytoextraction potential of 
high biomass crop plants. Environmental Pollution. 152: 32-40. 

HICKEY, M.G. & KITTRICK, J.A. (1984). Chemical partitioning of cadmium, copper, nickel and zinc in soils and 
sediments containing high levels of heavy metals. Journal of Environmental Quality, 13(3): 772-376. 

HILDEBRANDT, U.; REGVAR, M. & BOTHE, H. (2007). Arbuscular mycorrhiza and heavy metal tolerance. 
Phytochemistry, 68: 139-146 

HINSINGER, P. (2000). Bioavailability of trace elements as related to root-induced chemical changes in the 
rhizosphere. In: G.R. GOBRAN; W.W. WENZEL & E. LOMBI (eds.). Trace elements in the Rhizosphere 
(pp. 25-41). CRC Press. Boca Raton, Florida. 320 p. 

HIRNER, A. (1992). Trace element speciation in soils and sediments using sequential chemical extraction 
methods. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 46: 77-85. 

HOFFMAN, S. & FLETCHER, W. (1979). Selective sequential extraction of Cu, Zn, Fe, Mn and Mo from soils and 
sediments. In: J.R. WATTERSON & P.K. THEOBALD (eds.). Geochemical Exploration. Assoc. Explor. 
Geochemists. Rexdale, Ontario. pp. 289-299. 

HOLMSTRÖN, H.; LJUNGBERG, J. & ÖHLANDER, B. (1999). Role of carbonates in mitigation of metal release from 
mining waste. Evidence from humidity cells tests. Environmental Geology. 37(4): 267-280. 

HORNE, A.J. (2000). Phytoremediation by constructed wetlands. In: N. TERRY & G. BAÑUELOS (eds.). 
Phytoremediation of contaminated soil and water, (13-39 p.). Lewis Publishers. New York. 389 p. 

 - 646 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

HOWELL, D.; JONES, D. & SCHEMER, E. (1985). Tectonostratigraphic terranes in the Circum-Pacific region. 
Houston, Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources, Earth Sciences Series. 1: 3-30. 

HOZHINA, E.I.; KHRAMOV, A.A.; GERASIMOV, P.A. & KUMARKOV, A.A. (2001). Uptake of heavy metals, arsenic, 
and antimony by aquatic plants in the vicinity of ore mining and processing industries. Journal of 
Geochemical Exploration, 74: 153-162. 

HUMINICKI, D.M.C. & RIMSTIDT, J.D. (2008). Neutralization of sulfuric acid solutions by calcite dissolution and 
the application to anoxic limestone drain design. Applied Geochemistry, 23(2): 148-165. 

HURLBUT JR., C. & KLEIN, C. (1992). Manual de Mineralogía de Dana. 3ª edición. Editorial Reverté S. A. 
Barcelona. 368 p. 

HUTCHINSON, T.C. (1981). Nickel. In: N.W. LEPP (ed.). Effect of heavy metal pollution on plants, Vol. 1: Effects 
of trace metals on plant function (pp. 171-211). Applied Science Publishers. London; New Jersey. 352 
p. 

IGLÉSIAS, M. & ARRIBAS, A. (1981). Presencia de niveles calco-silicatados com scheelite intercalados en la 
formación «Ollo de Sapo» en la zona de Villadepera (Zamora). VII Reunion de Geologia del Oeste 
Peninsular. Madrid. 

IGLÉSIAS, M. & RIBEIRO, A. (1981a). Position stratigraphique de la Formation «Ollo de Sapo» dans la region de 
Zamora (Espagne) – Miranda do Douro (Portugal). Comunicações dos Serviços Geológicos de 
Portugal. 67(2): 141-146. 

IGLÉSIAS, M. & RIBEIRO, A. (1981b). Zones de cisaillement ductile dans l’arc ibero-armoricain. Comunicações 
dos Serviços Geológicos de Portugal. 67(1): 85-87. 

IGLESIAS, M.; RIBEIRO, M. & RIBEIRO, A. (1983). La interpretacion aloctonista de la estrutura del Noroeste 
Peninsular. In: J.A. COMBA (coord.). Libro Jubilar J.M. Rios: Geología de España, Tomo 1. Inst. Geol. 
Min. España. Madrid. pp. 459-467. 

IGM (1992). Carta Geológica de Portugal, escala 1:500.000. Instituto Geológico e Mineiro, 5ª edição 
(Coordenação de J.T. OLIVEIRA; E. PEREIRA; M. RAMALHO; M.T. ANTUNES & J.H. MONTEIRO), Lisboa. 

IGM (1998). Mineral Potential of Portugal. Instituto Geológico e Mineiro. Disponível em: <http://e-
Geo.ineti.pt/geociencias/edicoes_online/diversos/potential/indice.htm>. Acedido em: 08/11/2007. 

IGME (2004). Mapa Geológico da Península Ibérica, escala 1:2.000.000. Instituto Geológico y Minero de 
España. Madrid. 

INVERNO, C. & RIBEIRO, M. (1980). Fracturação e cortejo filoniano nas minas de Argemela (Fundão). 
Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. 66: 185-193. 

ITGE (1989). Manual de Restauracion de Terrenos y Evaluacion de Impactos Ambientales en Mineria, 2ª 
edición. Instituto Tecnológico GeoMinero de España. Madrid. 332 p. 

ITGE (1991). Mineria Quimica. Instituto Tecnológico GeoMinero de España. Madrid. 

ITGE (1994). Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, escala 1/1.000.000. Instituto 
Tecnológico Geominero de España (Bajo la dirección del Ilmo Sr. D. Camilo Caride de Liñan, con la 
colaboración del Instituto Geológico e Mineiro de Portugal), Madrid. 

JACKSON, T. & BISTRICKI, T. (1995). Selective scavenging of copper, zinc, lead, and arsenic by iron and 
manganese oxyhydroxide coatings on plankton in lakes polluted with mine and smelter wastes: results 
of energy dispersive X-ray micro-analysis. Journal of Geochemical Exploration. 52: 97-125. 

JAMES, R.O. & BARROW, N.J. (1981). Copper reactions with inorganic components of soils including uptake by 
oxide and silicate minerals. In: J. Loneragan; A. Robson & R. Graham (eds.). Copper in soils and 
plants (pp. 47-68). Academic Press. New York. 

JARVIS, K. (1997). Inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS). In: R. GILL (ed.). Modern 
analytical geochemistry. An introduction to quantitative chemical analysis techniques for earth, 
environmental and materials scientists. Longman. Essex. pp. 171-187. 

JEFFRIES, P.; GIANINAZZI, S.; PEROTTO, S.; TURNAU, K. & BAREA, J.M. (2003). The contribution of arbuscular 
mycorrhizal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility Biol Fertil Soils, 37: 1-16. 

JIMÉNEZ BALLESTA, R. & GUTIÉRREZ MAROTO, A. (1995). Factores de control de los contaminantes. El suelo 
como receptor y amortiguador de la contaminación. En: ITGE (ed.). Contaminacion y Depuracion de 
Suelos (pp. 35-47). Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid. 330 p. 

JOHNSON, D. & HALLBERG, K. (2003). The microbiology of acidic mine waters. Research in Microbiology. 154: 
466-473. 

 - 647 -

http://e-geo.ineti.pt/geociencias/edicoes_online/diversos/potential/indice.htm
http://e-geo.ineti.pt/geociencias/edicoes_online/diversos/potential/indice.htm


BIBLIOGRAFIA 

JOHNSON, M.S.; COOKE, A. & STEVENSON, J.K. (1994). Revegetation of metalliferous wastes and land after 
metal mining. In: R.E. HESTER & R.M. HARRISON (eds.). Mining and its environmental impact, (pp. 31-
48). Royal Society of Chemistry. Letchworth, U.K. 180 p. 

JONES, D.; HOWEL, D.; CONEY, P. & MONGER, J. (1983). Recognition, character and analysis of 
tectonostratigraphic terranes in western North America. In: M. HASHIMOTO & S. UYEDA (eds.). Advances 
in earth and planetary sciences. Scientific Publishing Co. Tokyo. pp. 31-35. 

JÖNSSON, J.; JÖNSSON, J. & LÖVGREN, L. (2006). Precipitation of secondary Fe(III) minerals from acid mine 
drainage. Applied Geochemistry. 21: 437-445. 

JULIVERT, M. (1983). Los tiempos Precámbricos y Paleozoicos. El ciclo Hercínico. In: J.A. COMBA (coord.). 
Libro Jubilar J.M. Rios: Geología de España, Tomo 1. Inst. Geol. Min. España. Madrid. pp. 612-630. 

JULIVERT, M.; FONTBOTÉ, J.; RIBEIRO, A. & CONDE, L. (1972). Mapa Tectónico de la Península Ibérica y 
Baleares, escala 1:1 000 000. Memoria Explicativa (1974). Inst. Geol. Min. España. Madrid. 113 p. 

KABATA-PENDIAS, A. & PENDIAS, H. (2001). Trace elements in soils and plants, third edition. CRC Press. Boca 
Raton, USA. 413 p. 

KABATA-PENDIAS, A. (2004). Soil-plant transfer of heavy metals – an environmental issue. Geoderma, 122: 
143-149. 

KELLEY, B. & TUOVINEN, O. (1988). Microbiological oxidations of minerals and mine tailings. In: W. SALOMONS & 
U. FÖRSTNER (eds.). Chemistry and biology of solid waste. Dredged material and mine tailings. 
Springer-Verlag. Berlin. pp. 33-53. 

KELLY, M. (1991). Mining and the freshwater environment. 2th edition. Elsevier Science Publishers Ltd. 
London, New York. 231 p. 

KELLY, W. & RYE, R. (1979). Geologic, fluid inclusion and stable isotope studies of the tin-tungsten deposits of 
Panasqueira, Portugal. Economic Geology. 74: 1721-1822. 

KHALID, B.Y. & TINSLEY, J. (1980). Some effects of nickel toxicity on ryegrass. Plant Soil, 55: 139-144 

KIDD, P.S.; DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ. M.J.; DÍEZ, J. & MONTERROSO, C. (2007). Bioavailability and plant 
accumulation of heavy metals and phosphorus in agricultural soils amended by long-term application 
of sewage sludge. Chemosphere, 66: 1458-1467. 

KIEKENS, L. (1995). Zinc. In B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy metals in soils, second edition (pp. 284-305). Blackie 
Academic & Professional. London. 368 p. 

KING, T. (ed.) (1995). Environmental considerations of active and abandoned mine lands. Lessons from 
Summitville, Colorado. U. S. Geological Survey Bulletin, 2220. 

KIRBY, C.; DECKER, S. & MACANDER, N. (1999). Comparison of color, chemical and mineralogical compositions 
of mine drainage sediments to pigment. Environmental Geology. 37(3): 243-252. 

KLEIN, C. & HURLBUT, C. (1998). Manual de mineralogía, 4ª edición. Editorial Reverté, S.A. Barcelona. 368 p. 

KOEPPE, D.E. (1981). Lead: understanding the minimal toxicity of lead in plants. In: N.W. LEPP (ed.). Effect of 
heavy metal pollution on plants, Vol. 1: Effects of trace metals on plant function (pp. 55-76). Applied 
Science Publishers. London; New Jersey. 352 p. 

KOLJONEN, T. (ed.) (1992). The geochemical atlas of Finland. Geologic Survey of Finland. Helsinque. 218 p. 

KONHAUSER, K. (1997). Diversity of bacterial iron mineralization. Earth-Science Reviews. 43(3/4): 91-121. 

KOSKI, R.A.; MUNK, L.A.; FOSTER, A.L.; SHANKS III, W.C. & STILLINGS, L.L. (2008). Sulfide oxidation and 
distribution of metals near abandoned copper mines in coastal environments, Prince William Sound, 
Alaska, USA. Applied Geochemistry, 23(2): 227-254. 

KOVALEVSKII, A. (1979). Biogeochemical Exploration for Mineral Deposits. Amerind Publishing Co. New Delhi. 
136 p. 

KRÄMER, U.; COTTER-HOWELLS, J.D.; CHARNOK, J.M.; BAKER, A.J.M. & SMITH, J.A. (1996). Free histidine as a 
metal chelator in plants that accumulate nickel. Nature, 379: 635-637. 

KRAUSKOPF, K. (1972). Introdução à Geoquímica. Editora Polígono. São Paulo. 
KRETSCHMAR, U. & SCOTT, S.D. (1976). Phase relations involving arsenopirite in the system Fe-As-S and their 

application. Can. Mineral., 14: 364-386. 
KRETSCHMAR, U. & SCOTT, S.D. (1976). Phase relations involving arsenopirite in the system Fe-As-S and their 

application. Can. Mineral., 14: 364-386. 

 - 648 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

KUBOVÁ, J. (2000). Utilization of selective extraction techniques for element speciation in soils and sediments 
– Critical evaluation of the contemporary state. Slovak Geological Magazine. 6(1): 43-52. 

KUFFNER, M.; PUSCHENREITER, M.; WIESHAMMER, G.; GORFER, M. & SESSITSCH, A. (2008). Rhizosphere bacteria 
affect growth and metal uptake of heavy metal accumulating willows. Plant Soil, 304: 35-44. 

LAMBERS, H. (2004). Ecofisiología vegetal: hacia dónde nos dirigimos ahora? En: M.J. REIGOSA; N. PEDROL & 
A. SÁNCHEZ (eds.). La ecofisiologia vegetal: Una ciencia de síntesis (pp. 1175-1182). Thomson. 
Madrid. 1193 p. 

LAROCQUE, A. & RASMUSSEN, P. (1998). An overview of trace metals in the environment, from mobilization to 
remediation. Environmental Geology. 33(2/3): 85-91. 

LARSON, W. & PIERCE, F. (1994). The dynamics of soil quality as a measure of sustainable management. In: 
J.W. DORAN, D.C. COLEMAN, D.F. BEZDICEK & B.A. STEWART (eds.). Defining soil quality for a 
sustainable environment, (pp. 37-51). SSSA Special Publication, 35. SSSA, Madison, WI. 

LASSNER, E. & SCHUBERT, W.-D. (1999). Tungsten. Properties, chemistry, technology of the element, alloys, 
and chemical compounds. Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York. 422 p. 

LATTANZI, P.; CORAZZA, M.; CORSINI, F. & TANELLI, G. (1989). Sulfide mineralogy in the polymetallic cassiterite 
deposits of Dachang, P. R. China. Mineralium Deposita, 24: 141-147. 

LEDIN, M. & PEDERSEN, K. (1996). The environmental impact of mine wastes - Roles of microorganisms and 
their significance in treatment of mine wastes. Earth-Science Reviews. 41(1/2): 67-108. 

LEEP, N.W. (1981). Copper. In: N.W. LEPP (ed.). Effect of heavy metal pollution on plants, Vol. 1: Effects of 
trace metals on plant function (pp. 111-143). Applied Science Publishers. London; New Jersey. 352 p. 

LEHMANN, B. (1990). Metallogeny of tin. Lecture notes in earth sciences. Springer Verlag. Berlin. 211 p. 

LEVINSON, A. (1980). Introduction to exploration geochemistry. 2nd edition. Applied Publishing Ltd. Wilmette, 
Illinois. 917 p. 

LEVINSON, A. (1980). Introduction to Exploration Geochemistry. Applied Publishing Ltd. 924 p. 

LEVITT, J. (1980). Responses of plants to environmental stresses: water, radiation, salt and other stresses, 2nd 
edition, Vol. 2. Academic Press. London. 606 p. 

LI, X. & THORNTON, I. (2001). Chemical partitioning of trace and major elements in soils contaminated by 
mining and smelting activities. Applied Geochemistry. 16: 1693-1706. 

LI, X.D. & THORNTON, I. (2001). Chemical partitioning of trace and major elements in soils contaminated by 
mining and smelting activities. Applied Geochemistry, 16: 1693-1706. 

LIN, Z. & PULS, R. (2000). Adsorption, desorption and oxidation of arsenic affected by clay minerals and aging 
process. Environmental Geology, 39(7): 753-759. 

LINDSAY, W. (1979). Chemical equilibria in soils. Wiley-Interscience. New York. 449 p. 

LIVESEY, N.T. & HUANG, P.M. (1981). Adsorption of arsenate by soils and its relation to selected chemical 
properties and anions. Soil Science, 131: 88-94. 

LLAMAS BORRAJO, J. (1995). Análisis químico de un suelo. En: ITGE (ed.). Contaminacion y depuracion de 
suelos. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid. pp. 135-157. 

LOGANATHAN, P.; BURAU, R.G. & FUERSTENAU, D.W. (1977). Influence of pH on the sorption of Co2+, Zn2+ and 
Ca2+ by a hydrous manganese oxide. Soil Science Society America Journal, 41: 57-62. 

LONGNECKER, N. & ROBSON, A.D. (1993). Distribution and transport of zinc in plants. In: A.D. ROBSON (ed.). 
Zinc in soils and plants, (pp. 79-91). Kluwer Academic Publ. Dordrecht, Holland. 

LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (2001). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares, Tomo I e II. 
Madrid, Barcelona, México. Ediciones Mundi-Prensa. 1727 p. 

LÓPEZ PAMO, E.; ADUVIRE, O. & BARETTINO, D. (2002). Tratamientos pasivos de drenajes ácidos de mina: 
estado actual y perspectivas de futuro. Boletín Geológico y Minero. 113(1): 3-21. 

LÓPEZ-ARCHILLA, A. (2005). Riotinto: un universo de mundos microbianos. Ecosistemas. 2005/2. Disponível 
em: <http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=110&Id_Categoria=2&tipo=portada>. Acedido 
em: 07/05/2007. 

LORING, D. (1978). Geochemistry of zinc, cooper and lead in the sediments of the estuary and Gulf of St. 
Lawrence. Can. J. Earth Sci. 15: 757-772. 

 - 649 -



BIBLIOGRAFIA 

LOTZE, F. (1945). Observations respect a la division de los variscides de la Meseta Ibérica. Publ. Estrag. 
Geol. España. 5: 149-166. 

LOUÉ, A. (1988). Los microelementos en agricultura. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 354 p. 

LUCAS, M. & SEQUEIRA, E. (1971). Determinações de alumínio, cálcio, cobalto, cobre, ferro, magnésio, 
potássio, sódio, titânio e zinco totais nos solos por ataque nítrico-perclórico-fluorídrico e por absorção 
atómica e emissão de chama. Pedologia. 6: 55-66. 

LYLE JR., E. (1980). Minesoil classification. In: D.G. Simpson & W.T. Plass (eds.). Proceedings of Seminar of 
the Role of Overburden Analysis in Surface Mining. Wheeling W. V. Bureau of Mines Information 
Circular 8863. pp. 38-51. 

LYLE, JR. E. (1987). Surface mine reclamation manual. Elsevier Science Publishing Co. New Cork. 268 p. 

MA, J.F.; RYAN, P.R. & DELHAIZE, E. (2001). Aluminium tolerance in plants and the complexing role of organic 
acids. Trends in Plant Science, 6: 273-278. 

MACNAIR, M.R. & CUMBES, Q. (1987). Evidence that arsenic tolerance in Holcus lanatus L. is caused by an 
altered phosphate uptake system. New Phytologist, 107: 387-394. 

MAITI, S.K. & NANDHINI, S. (2006). Bioavailability of metals in fly as hand their bioaccumulation in naturally 
occurring vegetation: a pilot scale study. Environmental Monitoring and Assessment, 116: 263-273. 

MALATO-BELIZ, J. & CADETE, A. (1982). Catálogo das Plantas Infestantes das Searas de Trigo, Vol. I e II. 
Lisboa. Empresa Pública de Abastecimento de Cereais. 

MARGALEF, R. (1991). Ecologia. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 

MARKERT, B. (1993). Instrumental analysis of plants. In: B. MARKERT (ed.). Plants as biomonitors: indicators for 
heavy metals in the terrestrial environment (65-103 pp.). Weinheim; New York; Basel; Cambridge. 
VCH. 644 p. 

MARQUES, F.; RIBEIRO, A. & MUNHÁ, J. (1996). Geodynamic evolution of the continental allochthonous terranes 
(CAT) of the Bragança Nappe Complex NE Portugal. Tectonics. 15(4): 747-762. 

MARSCHNER, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants, 2th Edition. Academic Press. London. 674 p. 

MARTIN, H.; WILHELM, E.; LAVILLE-TIMSIT, L.; LECOMTE, P.; SONDAG, F. & WARNANT, P. (1984). Enhancement of 
stream-sediment geochemical anomalies in Belgium and France by selective extractions and mineral 
separation. Journal of Geochemical Exploration. 20: 179-203. 

MARTIN, M.H. & COUGHTREY, P.J., (1982). Biological monitoring of heavy metal pollution. Applied Science 
Publishers. London. 234 p. 

MARTÍNEZ CATALÁN, J.R.; MARTÍNEZ POYATOS, D. & BEA, F. (2004). Zona Centroibérica (Coords.). En: VERA, J.A. 
(ed.). Geología de España (pp. 68-133). Madrid. SGE-IGME. 

MARTINEZ GARCIA, E. (1973). Deformación y metamorfismo en la zona de Sanabria (Provincia de León, 
Zamora y Orense). Stud. Geol., 5: 7-106. 

MARTINS, H.; ALMEIDA, A.; NORONHA, F. & LETERRIER, J. (2001). Novos dados geocronológicos de granitos da 
região do Porto: granito do Porto e granito de Lavadores. In T. BOSKI, C. ROCHA, C. VEIGA-PIRES, D. 
MOURA & A. SANTOS (eds.). Actas VI Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa e 
XII Semana de Geoquímica (pp. 146-148). Faro: Universidade do Algarve. 

MARTINS, H.C.B. (1998). Geoquímica e petrogénese de granitóides biotíticos tarditectónicos e pós-tectónicos. 
Implicações metalogénicas. Tese de doutoramento. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Vila Real. 288 p. 

MASTEN, S. (2003). Tungsten and selected tungsten compounds. Review of toxicological literature. National 
Institute of Environmental Health Sciences. North Carolina. 37 p. 

MATOS, A.V. & PIRES, C. (1981). Ocorrência de Rochas Quartzíticas na Serra do Alvão, a Norte de Vila Real. 
II Encontro Nacional de Geociências, Coimbra 

MATOS, A.V. (1991). A Geologia da Região de Vila Real: Evolução do Complexo Xisto-Grauváquico, do 
Ordovícico, dos Granitóides Hercínicos e dos Depósitos Minerais Associados. Tese de doutoramento. 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real. 312 p. 

MATOS, A.V. (1992). Geologia do Couto Mineiro de Vale das Gatas (N de Portugal): I-Tipologia mineralógica, 
geoquímica e evolução paragenética. Memórias e Notícias, 113: 29-56. 

 - 650 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

MATOS, A.V.; MERINO, H.W. & PIRES, C. (1985). Contribuição para o conhecimento Geológico da Serra do 
Alvão: os quartzitos e metapsamitos do Vale do Outeiro do Cuco (Vila Real). IX Reunião sobre a 
Geologia do Oeste Peninsular (Porto, 1985), Memórias, 1: 275-286. 

MATOS, A.V.; PEREIRA, E. & PIRES, C. (1983). Livro-guia da excursão A2, 1º Congresso Nacional de Geologia, 
Aveiro. 

MATTE, P. (1968). La structure de la virgation hercyniene de Galice (Espagne). Géol. Alpine, 44: 1-128. 

MATTIGOD, S.V.; PAGE, A.L. & THORNTON, I. (1986). Identification of some metal minerals in a mine-waste 
contaminated soil. Soil Science Society America Journal, 50: 254-258. 

MCBRIDE, M. (1994). Environmental Chemistry of Soil. Oxford University Press. New York, Oxford. 406 p. 

MCGRATH, S. (1995). Chromium and nickel. In B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy metals in soils, second edition (pp. 
152-178). Blackie Academic & Professional. London. 368 p. 

MCGRATH, S.P. & ZHAO, F.J. (2003). Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils. 
Current Opinion in Biotechnology, 14: 277-282. 

MCGRATH, S.P. (1998) Phytoextraction for soil remediation. In: R.R. BROOKS (ed.). Plants that 
hyperaccumulate heavy metals: their role in phytoremediation, microbiology, archaeology, mineral 
exploration and phytomining, (261-287 p.). CAB International. New York. 380 p. 

MCGRATH, S.P.; SHEN, Z.G. & ZHAO, F.J. (1997). Heavy metal uptake and chemical changes in the 
rhizosphere of Thlaspi caerulescens and Thlaspi ochroleucum grown in contaminated soils. Plant Soil, 
188: 153-159. 

MCGREGOR, R.G.; BLOWES, D.W.; JAMBOR, J.L. & ROBERTSON, W.D. (1998). Mobilization and attenuation of 
heavy metals within a nickel mine tailings impoundment near Sudbury, Ontário, Canada. 
Environmental Geology, 36(3/4): 305-319. 

MCKENZIE, R. (1975). The mineralogy and chemistry of soil cobalt. In: D. NICHOLAS & A. EGAN (eds.). Trace 
Elements in Soil-Plant-Animal Systems (pp. 83-93). Academic Press. New York. 417 p. 

MCKENZIE, R. (1980). The manganese oxides in soils. In: I. VARENTSOV & G. GRASSELLY (eds.). Geology and 
Geochemistry of Manganese. Akademiai Kiadó. Budapeste. 259 p. 

MCKINSTRY, H.E. (1977). Geologia de Minas, cuarta edición. Barcelona: Ediciones Omega. 

MCLAREN, R.G. & CRAWFORD, D.V. (1973a). Studies on soil copper: I. The fractionation of copper in soils. 
Journal of Soil Science. 24: 172-181. 

MCLAREN, R.G. & CRAWFORD, D.V. (1973b). Studies of soil copper: II. The specific adsorption of copper by 
soils. Journal of Soil Science. 24: 443-452. 

MCLAREN, R.G. & CRAWFORD, D.V. (1973c). Studies on soil copper: III. Isotopically exchangeable copper in 
soils. Journal of Soil Science. 25: 111-119. 

MCLAUGHLIN, M.J. (2002). Bioavailability of metals to terrestrial plants. In: H.E. ALLEN (ed.). Bioavailability of 
metals in terrestrial ecosystems: Importance of partitioning for bioavailability to invertebrates, 
microbes, and plants (39-68 pp). Pensacola, Florida. SETAC Press. 158 p. 

MEDEIROS, A.C.; PILAR, L. & FERNANDES, A.P. (1964). Notícia Explicativa da Folha 13-B, Castelo de Paiva, da 
Carta Geológica de Portugal na escala de 1/50 000. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal, 58 p. 

MEDINA, J.; TASSINARI, C.; MARTINS, M.E.R.; KAWASHITA, K.; AZEVEDO, M.R.; SANTOS, J.F.; PESSOA, J.M.; VALLE-
AGUADO, B. & PINTO, M.S. (2003). Mineralizações de galenas em Portugal; composição isotópica do 
chumbo. Em: M.P.V. FERREIRA (Coord.). A Geologia de Engenharia e os Recursos Geológicos, Vol. 2, 
Recursos Geológicos e Formação (pp. 169-178). Coimbra: Imprensa da Universidade. 

MEERS, E.; SAMSON, R.; TACK, F.M.G.; RUTTENS, A.; VANDEGEHUCHTE, M.; VANGRONSVELD, J. & VERLOO, M.G. 
(2007). Phytoavailability assessment of heavy metals in soils by single extractions and accumulation 
by Phaseolus vulgaris. Environmental and Experimental Botany, 60: 385-396. 

MEHARG, A.A. & HARTLEY-WHITAKER, J. (2002). Arsenic uptake and metabolism in arsenic resistant and non-
resistant plant species. New Phytologist, 154: 29-43. 

MEHARG, A.A. & JARDINE, L. (2003). Arsenite transport into paddy rice (Oryza sativa) roots. New Phytologist, 
157:39-44. 

MEHARG, A.A. & MACNAIR, M.R. (1991). The mechanisms of arsenate tolerance in Deschampsia cespitosa (L.) 
Beauv. and Agrostis capillaris L. Adaptation of the arsenate uptake system. New Phytologist, 119: 
291-297. 

 - 651 -



BIBLIOGRAFIA 

MEIRELES, C.; FERREIRA, N. & REIS, M.L. (1987). Variscite occurrence in Silurian formations from Northern 
Portugal. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 73: 21-27. 

MENDES, B. & OLIVEIRA, J. (2004). Qualidade da água para consumo humano. Lidel. Lisboa, Porto, Coimbra. 
626 p. 

MENDES, M.H.A.H. (1997). Processos metamórficos variscos na serra da Freita (Zona Centro-Ibérica – 
Portugal). Tese de doutoramento. Universidade de Aveiro. Aveiro. 288 p. 

MENDEZ, M.O. & MAIER, R.M. (2008). Phytoremediation of mine tailings in temperate and arid environments. 
Rev Environ Sci Biotechnol. 7: 47-59. 

MENGEL, K. & KIRKBY, E.A. (1987). Principles of plant nutrition. International Potash Institute. Berne. 687 p. 

MILLER, R. & GARDINER, D. (2007). Soils in Our Environment. Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ. 600 p. 

MILLER, W.P. & MCFEE, W.W. (1983). Distribution of cadmium, zinc, copper and lead in soils of Industrial 
Northwestern Indiana. Journal of Environmental Quality, 12(1): 29-33. 

MÖLLER, P.; DULSKE, P.; SZACKI, W.; MALOW, G. & RIEDEL, E. (1988). Substitution of tin in cassiterite by 
tantalum, niobium, tungsten, iron and manganese. Geochimica et Cosmochimica Acta, 52: 1497-1503. 

MÖLLER, P.; DULSKI, P.; SZACKI, W.; MALOW, G. & RIEDEL, E. (1988). Substitution of tin in cassiterite by 
tantalum, niobium, tungsten, iron and manganese. Geochimica et Cosmochimica Acta, 52: 1497-1503. 

MOPT (1992). Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. Madrid. 809 p. 

MOREIRA, R.J.C. (1975). Diagramas de instalações portuguesas de tratamento de minerais. Estudos, Notas e 
Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro, 22(3-4): 133-310. 

MORENO, F.; SILVA, E.F.; PATINHA, C. & FONSECA, E.C. (1999). Mobilização do As dos sedimentos e “coatings” 
em meio ambiental influenciado por água ácida de drenagem: o caso da ribeira do Pintor. In Actas do 
II Congresso Ibérico de Geoquímica/XI Semana de Geoquímica (pp. 413-416). Lisboa. 

MORTON, J.; SEMRAU, J.D. & HAYES, K.F. (2001). An X-ray adsorption spectroscopy study of the structure and 
reversibility of copper adsorbed to montmorillonite clay. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65(16): 
2709- 2722. 

MOTT, C. (1988a). The inorganic components of the soil. In: A. Wild (ed.). Russell´s soil conditions & plant 
growth, eleventh edition (pp. 213-281). Longman Scientific & Technical. New York. 991 p. 

MOTT, C. (1988b). Surface chemistry of soil particles. In: A. Wild (ed.). Russell´s soil conditions & plant 
growth, eleventh edition (pp. 239-281). Longman Scientific & Technical. New York. 991 p. 

MOURA, A. (2005). Valorização do património geo-mineiro da Serra da Freita (Norte de Portugal). Em: M.R. 
PEREIRA (coord.). Actas (DVD) do IV Seminário Recursos Geológicos, Ambiente e Ordenamento do 
Território, (p. E-1- E-5). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

MOURA, A. (2007). Contribuição para a metalogénese do volfrâmio de Arouca – resultados preliminares com 
base no estudo de inclusões fluidas. Em: E.P. GOMES & A.M. ALENCOÃO (coord.). Actas (DVD) e Livro 
de Resumos do VI Congresso Ibérico de Geoquímica e XV Semana de Geoquímica, (p. 242). 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

MSAKY, J. & CALVET, R. (1990). Adsorption behavior of copper and zinc in soils: influence of pH on adsorption 
characteristics. Soil Science, 150(2): 513-521. 

MURCIEGO, A.; GARCIA SANCHEZ, A.; DUSAUSOY, Y.; MARTIN POZAS, J.M. & RUCK, R. (1997). Geochemistry and 
EPR of cassiterites from Iberian Hercynian Massif. Min. Mag., 61: 357-365. 

NAGARAJU, A. & KARIMULLA, S. (2002). Accumulation of elements in plants and soils in and around Nellore 
mica belt, Andhra Pradesh, India – a biogeochemical study. Environmental Geology, 41: 852-860. 

NAGARAJU, A. & PRASAD, K.S.S. (1998). Growth of Prosopis juliflora on pegmatite tailings from Nellore Mica 
Belt, Andhra Pradesh, India. Environmental Geology, 36(3/4): 320-324. 

NAHMANI, J.; HODSON, M.E. & BLACK, S. (2007). A review of studies performed to assess metal uptake by 
earthworms. Environmental Pollution, 145: 402-424. 

NAVARRO FLORES A.; COLLADO FERNANDEZ, D. & SANCHEZ GARRIDO, J. (1998). Caracterización de la 
contaminación producida por actividades mineras en los suelos de la Cuenca Baja del Rio Almanzora. 
Boletín Geológico y Minero, 109(2): 69-87. 

NEIVA, A. (1987). Geochemistry of white micas from Portuguese tin and tungsten deposits. Chemical 
Geology, 63: 299-317. 

 - 652 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

NEIVA, A.M.R. (1994). Gold quartz veins at Gralheira, northern Portugal: mineralogical and geochemical 
characteristics. Applied Earth Sciences, 103: B188-196. 

NEIVA, A.M.R. (1995). Geoquímica de inclusões e de exsoluções na cassiterite de jazigos portugueses. 
Memória do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da Universidade do Porto, 4: 767-768. 

NEIVA, A.M.R. (1996). Geochemistry of cassiterite and its inclusions and exsolutions products from tin and 
tungsten deposits in Portugal. Can. Mineral., 34: 745-768. 

NEIVA, A.M.R. (2001). Geochemistry of Granites from Northern and Central Portugal Associated with Tin and 
Tungsten Mineralizations. In NEIVA, A.M.R. (Coord.). Colóquio – Colloquium. Geoquímica e 
Petrogénese de Rochas Granitóides (pp. 145-159). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa. 

NEIVA, J.M.C. & NEIVA, A.M.R. (1990). The gold area of Jales (northern Portugal). Terra Nova, 2: 243-254. 

NEIVA, J.M.C. (1944). Jazigos portugueses de cassiterite e de volframite. Comunicações dos Serviços 
Geológicos de Portugal, (t. 25), 251 pp. 

NEIVA, J.M.C. (1955). Geoquímica Aplicada. Anuário da Universidade de Coimbra. 

NESEN, G. (1979). Les endogranites a stockscheider de Fontão e Santa Comba (Galice – Espagne): un 
nouveau modele de gisement Sn-W en Galice. VI Reunião sobre a Geologia do Oeste Peninsular. 
Publicações do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da Faculdade de Ciências do Porto, 
91: 119-122. 

NESEN, G. (1981) Le modèle exogranite-endogranite à stockscheider et la métallogenèse Sn-W. Etude des 
gisements de Fontao et Santa Comba (Galice-Espagne). Thèse 3.º cycle Nancy, 327 p. 

NEWMAN, J. (1988). Soil fauna other than protozoa. In: A. Wild (ed.). Russell´s soil conditions & plant growth, 
eleventh edition (pp. 500-525). Longman Scientific & Technical. New York. 991 p. 

NIEBOER, E. & RICHARDSON, D.H.S. (1980). The replacement of the non-descriptive term «heavy metals» by a 
biologically and chemically significant classification of metal ions. Environmental Pollution, Series B, 1: 
3-26. 

NIGGLI, P. (1929). Ore deposits of magmatic origin. London: Thomas Murby and Co. 

NOLAN, A.L.; LOMBI, E. & MCLAUGHLIN, M.J. (2003). Metal bioaccumulation and toxicity in soils: why bother with 
speciation?. Australian Journal of Chemistry, 56: 77-91. 

NORDSTROM, D.K. & ALPERS, C.N. (1999a). Negative pH, efflorescent mineralogy, and consequences for 
environmental restoration at the Iron Mountain Superfund site, California. Disponível em: 
<http://www.pnas.org/cgi/content/full/96/7/3455>. Acedido em: 27/12/2006. 

NORDSTROM, D.K. & ALPERS, C.N. (1999b). Geochemistry of acid mine waters. In PLUMLEE, G.S. & LOGSDON, 
M.J. (eds.). The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits, Part A. Processes, Techniques, 
and Health Issues: Society of Economic Geologists, Reviews in Economic Geology, 6A: 133-156. 

NORDSTROM, D.K. & BALL, J.W. (1985). Toxic element composition of acid mine waters from sulfide ore 
deposits. II Mine Water Congress, Vol. 2, pp. 749-757. Granada: IMWA. 

NORONHA, F. (1982). Rochas graníticas do triângulo Gerez-Barroso-Cabreira. Suas relações com 
mineralizações em Sn e W-Mo. Publicações do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da 
Faculdade de Ciências do Porto, XCIII 4ª Série, pp. 1-39. 

NORONHA, F. (1988). Mineralizações. Geonovas, 10: 37-54. 

NORONHA, F. (2006). Especialização metalogenética das rochas graníticas da ZCI. In MIRÃO, J. & BALBINO, A. 
(Coord.). Livro de Resumos do VII Congresso Nacional de Geologia (pp. 1239-1241), Estremoz. 

NORONHA, F.; RAMOS, J. M. F.; REBELO, J. A.; RIBEIRO, A. C.; RIBEIRO, M. L. (1979). Esai de corrélation des 
phases de déformation hercynienne dans le Nord-Ouest Péninsulaire. Boletim da Sociedade 
Geológica de Portugal, 21(2-3): 227-237. 

NORONHA, F.; RIBEIRO, M.A.; ALMEIDA, A.; DÓRIA, A.; GUEDES, A.; LIMA, A.; MARTINS, H.C.; SANT’OVAIA, H.; 
NOGUEIRA, P.; MARTINS, T.; RAMOS, R. & VIEIRA, R. (2006). Jazigos filonianos Hidrotermais e 
Aplitopegmatíticos espacialmente associados a granitos (Norte de Portugal). In DIAS, R.; ARAÚJO, A.; 
TERRINHA, P. & KULLBERG, J.C. (eds.). Geologia de Portugal no contexto da Ibéria (pp. 123-138). 
Évora: Universidade de Évora. 

NORRISH, K. (1975). The geochemistry and mineralogy of trace elements. In: D. NICHOLAS & A. EGAN (eds.). 
Trace Elements in Soil-Plant-Animal Systems (pp. 55-82). Academic Press. New York. 417 p. 

 - 653 -

http://www.pnas.org/cgi/content/full/96/7/3455


BIBLIOGRAFIA 

NOVAIS, H.; PEREIRA, M.R.; PATINHA C. & SILVA, E. (2007). Qualidade para consumo humano e uso agrícola da 
água subterrânea da região de Ervedosa (NE de Portugal). Em: E.P. GOMES & A.M. ALENCOÃO 
(coord.). Actas (DVD) e Livro de Resumos do VI Congresso Ibérico de Geoquímica e XV Semana de 
Geoquímica, (p. 205). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

NOVAIS, H.; PEREIRA, M.R.; PATINHA, C. & SILVA, E.F. (2008). Contamination factors of the groundwater of the 
Ervedosa region (NE Portugal). e-Terra, 5(7): 1-18. 

NOVAIS, H.J.G.S.Q. (2006). Avaliação da qualidade dos solos e da água subterrânea na envolvente das 
Minas de Ervedosa (NE de Portugal). Produção de recursos didácticos. Tese de mestrado. 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real. 211 p. 

NUTTALL, C.A. & YOUNGER, P.L. (2002). Secondary minerals in the abandoned mines of Nenthead, Cumbria as 
sinks for pollutant metals. In YOUNGER, P.L. & ROBINS, N.S. (eds). Mine Water Hydrogeology and 
Geochemistry (pp. 241-250). London: The Geological Society, Special Publication, 198. 

O`NEILL, P. (1995). Arsenic. In B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy metals in soils, second edition (pp. 105-121). 
Blackie Academic & Professional. London. 368 p. 

OEN, I.S. (1958). The geology, petrology and ore deposits of the Viseu region, northern Portugal. 
Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 41: 5-199. 

OEN, I.S. (1970). Granite intrusion, folding and metamorphism in Central Northern Portugal. Boletín 
Geológico y Minero de España, 81(2-3): 271-298. 

OLÍAS, M.; NIETO, J.M.; SARMIENTO, A.M.; CERÓN, J.C. & CÁNOVAS, C.R. (2004). Seasonal water quality 
variations in a river affected by acid mine drainage: the Odiel River (South West Spain). Science of the 
Total Environment, 333: 267-281. 

OLIVEIRA, J.; PEREIRA, E.; PIÇARRA, J.; YOUNG, T. & ROMANO, M. (1992). O Paleozóico Inferior de Portugal: 
síntese da estratigrafia e da evolução peleogeográfica. In GUTIÉRREZ-MARCO, J.C.; SAAVEDRA, J. & 
RÁBANO, I. (eds.). Paleozóico Inferior de Ibero-América (pp. 359-375). Badajoz: Universidad de 
Extremadura. 

OLIVEIRA, J.M. & PEREIRA, E. (1980). Geoquímica das rochas granitóides da região de Oliveira de Azeméis e 
Penafiel. I – Elementos alcalinos. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 66: 11-32. 

OLIVEIRA, J.M.S.; FARINHA, J.; MATOS, J.X.; ÁVILA, P.; ROSA, C.; MACHADO, M.J.C.; DANIEL, F.S.; MARTINS, L. & 
LEITE, M.R.M. (2002). Diagnóstico Ambiental das Principais Áreas Mineiras Degradadas do País. 
Boletim de Minas, 39(2): 67-85. 

OTTE, M.L.; ROZEMA, J.; BEEK, M.A.; KATER, B.J. & BROEKMAN, R.A. (1990). Uptake of arsenic by estuarine 
plants and interactions with phosphate, in the field (Rhine estuary) and under outdoor experimental 
conditions. Science of the Total Environment, 97/98: 839-854. 

PAGE, A.L.; BINGHAM, F.T. & CHANG, A.C. (1981). Cadmium. In: N.W. LEPP (ed.). Effect of heavy metal 
pollution on plants, Vol. 1: Effects of trace metals on plant function (pp. 77-109). Applied Science 
Publishers. London; New Jersey. 352 p. 

PAGE, E.R. (1962). Studies in soil and plant manganese. Plant and Soil, 16: 247-257. 

PARK, C.F. & MACDIARMID, R.A. (1981). Yacimientos minerales. Barcelona: Ediciones Omega. 512 p. 

PATRÍCIO, C. (2000). Entre o campo e a fábrica. Vinhais, Terra e Gentes (pp. 37-44). Câmara Municipal de 
Vinhais. Vinhais. 

PEDROSA, F. (1988). Contrastes espaciais no concelho de Arouca. Revista da Faculdade de Letras – 
Geografia, 4: 223-285. 

PEDROSA, M.Y.; MACHADO, M.J.C. & PEREIRA, A.P. (1998). Hidroquímica da Mina de Jales. Comunicações do 
Instituto Geológico e Mineiro, 84(2): E-66-E-69. 

PEIJNENBURG, W.J.G.M.; POSTHUMA, L.; EIJSACKERS, H.J.P. & ALLEN, H.E. (1997). A conceptual framework for 
implementation of bioavailability of metals for environmental management purposes. Ecotoxicology 
and Environmental Safety, 37: 163-172. 

PENCE, N.S.; LARSEN, P.B.; EBBS, S.D.; LETHAM, D.L.D.; LASAT, M.M.; GARVIN, D.F.; EIDE, D. & KOCHIAN, L.V. 
(2000). The molecular physiology of heavy metal transport in the Zn/Cd hyperaccumulator Thlaspi 
caerulescens. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97: 
4956-4960. 

PEREIRA, E. & BAPTISTA, R. (1981). Interpretação Geológica do Jazigo de Scheelite de Várzea da Serra – 
Tarouca. Relatório Inédito, Serviços Geológicos de Portugal. 

 - 654 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

PEREIRA, E. & BAPTISTA, R. (1982). Mina de scheelite de Tarouca – litoestratigrafia, tectónica e metamorfismo 
do Complexo xisto-grauváquico. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 68(2): 163-169. 

PEREIRA, E. & CRUZ, J. (1980). Reconhecimento geológico de superfície e posição dos trabalhos de 
prospecção no Couto Mineiro de Vale das Gatas. Relatório Inédito. Porto, p. 21. 

PEREIRA, E. & RIBEIRO, A. (1997). Breve síntese sobre a geologia da região de Celorico de Basto. In C. COKE 
(Coord.). Livro Guia da Excursão Pós-Reunião – XIV Reunião de Geologia do Oeste Peninsular (pp. 
51-72). Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

PEREIRA, E. & RIBEIRO, A. (1997). Introdução à Geologia do NE de Trás-os-Montes. In GOMES, M.E.P. 
(Coord.). Livro Guia da Excursão Pré-Reunião – XIV Reunião de Geologia do Oeste Peninsular (pp. 
3-7). Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

PEREIRA, E. (1989). Notícia Explicativa da Folha 10-A, Celorico de Basto, da Carta Geológica de Portugal na 
escala de 1/50 000. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal, 53 p. 

PEREIRA, E.; GONÇALVES, L.S.M. & MOREIRA, A. (1980). Notícia Explicativa da Folha 13-D, Oliveira de 
Azeméis, da Carta Geológica de Portugal na escala de 1/50 000. Lisboa: Serviços Geológicos de 
Portugal, 68 p. 

PEREIRA, E.; IGLÉSIAS, M. & RIBEIRO, A. (1984). Leucogranitos – «stockscheider» e o controlo estrutural da 
mineralização na mina de Montesinho – Bragança. Comunicações dos Serviços Geológicos de 
Portugal, 70(1): 11-22. 

PEREIRA, E.; RIBEIRO, A. & MEIRELES, C. (1993). Cisalhamentos hercínicos e controlo das mineralizações de 
Sn-W, Au e U na Zona Centro-Ibérica, em Portugal. Cuaderno do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 18: 
89-119. 

PEREIRA, E.S. (1987). Estudo Geológico – Estrutural da Região de Celorico de Basto e sua Interpretação 
Geodinâmica. Tese de doutoramento. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Serviços 
Geológicos de Portugal. Lisboa. 274 p. 

PEREIRA, H.G. & SOUSA, A.J. (2002). Análise de dados para o tratamento de quadros multidimensionais. 
Textos de apoio ao Curso Intensivo de Análise de Dados. CVRM Centro de Geo-Sistemas. 105 p. 

PÉREZ-DE-MORA, A.; MADEJÓN, E.; BURGOS, P. & CABRERA, F. (2006). Trace element availability and plant 
growth in a mine-spill contaminated soil under assisted natural remediation I. Soils. Science of the 
Total Environment, 363: 28-37. 

PÉREZ-ESTAÚN, A.; BEA, F; BASTIDA, F.; MARCOS, A.; MARTÍNEZ CATALÁN, J.R.; MARTÍNEZ POYATOS, D.; ARENAS, 
R.; DÍAZ GARCÍA, F.; AZOR, A.; SIMANCAS, J.F. & GONZÁLEZ LODEIRO, F. (2004). Macizo Ibérico. 2.1. La 
cordillera varisca europea: El Macizo Ibérico. En: VERA, J.A. (ed.). Geología de España (pp. 21-25). 
Madrid. SGE-IGME. 

PERKIN ELMER (1982). Analytical Methods for Atomic Absorption Spectrophotometry. Norwalk, Connecticut: 
Perkin-Elmer Corporation. 

PERKIN ELMER (1987). Model 2380 Atomic Absorption Spectrophotometer. Instructions. Norwalk, Connecticut: 
Perkin-Elmer Corporation. 

PETERSON, H.B. & NIELSON, R.F. (1978). Heavy Metals in Relation to Plant Growth on Mine and Mill Wastes. In 
G. T. GOODMAN & M. J. CHADWICK (eds.). Environmental Management of Mineral Wastes (pp. 297-309). 
Sijthoff & Noordhoff. 

PETERSON, P.J. & GIRLING, C.A. (1981). Other trace metals. In: N.W. LEPP (ed.). Effect of heavy metal pollution 
on plants, Vol. 1: Effects of trace metals on plant function (pp. 213-278). Applied Science Publishers. 
London; New Jersey. 352 p. 

PETRASCHECK, W.E. (1965). Typical features of metallogenic provinces. Economic Geology, 60: 1620-1634. 

PHIPPS, D.A. (1981). Chemistry and biochemistry of trace metals in biological systems. In: N.W. LEPP (ed.). 
Effect of heavy metal pollution on plants, Vol. 1: Effects of trace metals on plant function (pp. 1-54). 
Applied Science Publishers. London; New Jersey. 352 p. 

PINTO, A.F.F. (1979). Rochas calco-silicatadas portuguesas e mineralizações scheelíticas. Comunicações 
dos Serviços Geológicos de Portugal, 65: 131-135. 

PINTO, A.F.F. (1984). Rochas calco-silicatadas do Complexo Xisto-Grauváquico: mineralogia, geoquímica, 
evolução genética. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 70(1): 55-62. 

PINTO, M.S. (1983). Geochronology of Portuguese Granitoids: a contribution. Stvdia Geologica 
Salmanticensia, 18: 277-306. 

 - 655 -



BIBLIOGRAFIA 

PINTO, M.S. (1985). Granitóides dos Maciços de Arouca e Regoufe: Dados Geoquímicos e Isotópicos e 
Algumas Implicações. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 71(2): 159-169. 

PINTO, M.S.; CASQUET, C.; IBARROLA, E.; CORRÉTGE, L.G. & FERREIRA, M.P. (1987). Síntese geocronológica dos 
granitóides do Maciço Hesperico. In F. BEA, A. CARNICERO, J.C. GONZALO, M. LÓPES PLAZA & M.D. 
RODRÍGUEZ ALONSO (eds.). Libro Homenaje a L. C. Garcia de Figueirola, Geologia de los granitoides y 
rocas asociadas del Macizo Hesperico (pp. 69-86). Madrid: Editorial Rueda. 

PLUMLEE, G.S.; SMITH, K.S.; FICKLIN, W.H.; BRIGGS, P.H. (1992). Geological and geochemical controls on the 
composition of mine drainages and natural drainages in mineralized areas. In KHARAKA & MAEST (eds). 
Water-Rock Interaction− Volume 1: Low Temperature Environments (pp. 419-422). Rotterdam: 
Balkema. 

POHLMEIER, A. (2004). Metal speciation, chelation and complexing ligands in plants. In: M.N.V. PRASAD (ed.). 
Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems, Second Edition, (pp. 28-46). Springer. 
Berlin. 462 p. 

POLKOWSKA-MOTRENKO, H.; DANKO, B.; DYBCZYNSKI, R.; KOSTER-AMMERLAAN, A. & BODE. P. (2000). Effect of 
acid digestion method on cobalt determination in plant materials. Analytical Chemistry Acta, 408: 89-
95. 

PORTER, E.K. & PETERSON, P.J. (1975). Arsenic accumulation by plants on mine waste (United Kingdom). The 
Science of the Total Environment, 4: 365-371. 

POSCHENRIEDER, CH. & BARCELÓ, J. (2004). Estrés por metales pesados. En: M.J. REIGOSA; N. PEDROL & A. 
SÁNCHEZ (eds.). La ecofisiologia vegetal: Una ciencia de síntesis (pp. 413-442). Thomson. Madrid. 
1193 p. 

PRASAD, M.N.V. & FREITAS, H.M.O. (2003). Metal hyperaccumulation in plants – Biodiversity prospecting for 
phytoremediation technology. Electronic Journal of Biotechnology. 6(3): 285-321. 

PRASAD, M.N.V. (2004a). Fitorremediación. Aplicaciones, ventajas e inconvenientes. En: M.J. REIGOSA; N. 
PEDROL & A. SÁNCHEZ (eds.). La ecofisiologia vegetal: Una ciencia de síntesis (pp. 1075-1109). 
Thomson. Madrid. 1193 p. 

PRASAD, M.N.V. (2004b). Metallothioneins, metal binding complexes and metal sequestration in plants. In: 
M.N.V. PRASAD (ed.). Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems, Second Edition, 
(pp. 47-83). Springer. Berlin. 462 p. 

PRATAS, J.; PRASAD, M.N.V.; FREITAS, H. & CONDE, L. (2004). Pinus pinaster Aiton (maritime pine): a reliable 
indicator for delineating areas of anomalous soil composition for biogeochemical prospecting of As 
(Arsenic), Sb (Antimony) and W (Tungsten). European Journal of Mineral Processing & Environment 
Protection, 4(2): 136-143. 

PRATAS, J.; PRASAD, M.N.V.; FREITAS, H. & CONDE, L. (2005). Plants growing in abandoned mines of Portugal 
are useful for biogeochemical exploration of arsenic, antimony, tungsten and mine reclamation. 
Journal of Geochemical Exploration, 85: 99-107. 

PRATAS, J.A.M.S. (1996). Aplicações de Prospecção Biogeoquímica. Selecção de espécies bioindicadoras 
em algumas áreas mineiras de Portugal. Tese de doutoramento. Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
Universidade de Coimbra. Coimbra. 1064 p. 

PRATAS, J.A.M.S. (2001). Variação temporal da acumulação de alguns elementos vestigiais no Pinus 
Pinaster Aiton em solos contaminados com W, As e Sb. Um guia para campanhas de prospecção 
biogeoquímica de uma das mais importantes espécies metalotolerantes do clima mediterrânico. Em: 
T. BOSKI, C. ROCHA, C. VEIGA-PIRES, D. MOURA & A. SANTOS (eds.). Actas VI Congresso de Geoquímica 
dos Países de Língua Portuguesa e XII Semana de Geoquímica (pp. 510-513). Faro: Universidade do 
Algarve. 

PRESANT, E. (1971). Geochemistry of iron, manganese, lead, copper, zinc, antimony, silver, tin and cadmium 
in the soils of the Bathurst area, New Brunswick. Geol. Surv. Can. Bull., 174: 1-14. 

PRIEM, H.; BOELRIJK, N.; VERSCHURE, R.; HEBEDA, E. & VERDURMEN, E. (1970). Dating events of acid plutonism 
through the Palaeozoic of the western Iberian Península. Eclogae Geol. Helv., 63(1): 255-274. 

PRIEM, H.N.A. & TEX, E. DEN (1984). Tracing crustal evolution in the NW Iberian Peninsula through the Rb-Sr 
and U-Pb systematics of Paleozoic granitoids: a review. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 
35: 121-130. 

PRIEM, H.N.A.; SCHERMERHORN, L.J.G.; BOELRIJK, N.A.I.M. & HEBEDA, E.H. (1984). Rb-Sr geochronology of 
variscan granitoids in the tin-tungsten province of Northern Portugal: a progress report. Terra Cognita, 
4: 212-213. 

 - 656 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

PROT-TMAD (2005). Plano Regional de Ordenamento do Território de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Estudos de Fundamentação Técnica: I – Estrutura Biofísica e Dinâmicas de Ocupação do Solo. 
Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional Norte; Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro; Instituto Politécnico de Bragança. 119 p. 

QUESADA, C. (1991). Geological constraints on the Paleozoic tectonic evolution of tectonostratigraphic 
terranes in the Iberian Massif. Tectonophysics, 185: 225-245. 

QUESADA, C. (1992). Evolución tectónica del Macizo Ibérico (Una historia de crecimiento por acrecencia 
sucesiva de terrenos durante el Proterozoico superior y el Paleozoico). In GUTIÉRREZ MARCO, J.G.; 
SAAVEDRA, J. & RÁBANO, I. (eds) (1992). Paleozoico Inferior de Ibero-América (pp. 173-190). 
Universidad de Extremadura. 

QUIAN, T.; XIAO-QUAN, S. & ZHE-MING, N. (1984). Evaluation of a sequential extraction procedure for the 
fractionation of amorphous iron and manganese oxides and organic matter on soils. The Science of 
the Total Environment, 151: 159-165. 

QUIANG, T.; XIAO-QUAN, S. & ZHE-MING, N. (1994). Evaluation of a sequential extraction procedure for the 
fractionation of amorphous iron and manganese oxides and organic matter in soils. The Science of the 
Total Environment, 151: 159-165. 

RAGUIN, E. (1976). Géologie du Granite. Paris: Masson, 276 p. 

RAMOS, J.M.F. & VIEGAS, L.F.S. (1980). Algumas notas sobre a prospecção de mineralizações scheelíticas no 
Norte de Portugal. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 66: 151-165. 

RANKAMA, K. & SAHAMA, T. (1954). Geoquímica. Aguilar. Madrid. 862 p. 

RAO, C.R.M.; SAHUQUILLO & LOPEZ SANCHEZ, J.F. (2008). A review of the different methods applied in 
environmental geochemistry for single and sequential extraction of trace elements in soils and related 
materials. Water, Air, and Soil Pollution, 189: 291-333. 

RAURET, G. (1998). Extraction procedures for the determination of heavy metals in contaminated soil and 
sediment. Talanta, 46: 449-455. 

RAUSER, W.E. (1999). Structure and function of metal chelators produced by plants. The case of organic 
acids, amino acids, phytin, and metallothioneins. Cell Biochemistry and Biophysics, 31: 19-48. 

REES, S.B.; BOWELL, R.J. & WISEMAN, I. (2002). Influence of mine hydrogeology on mine water discharge 
chemistry. In YOUNGER, P.L. & ROBINS, N.S. (eds). Mine Water Hydrogeology and Geochemistry (pp. 
379-390). London: The Geological Society, Special Publication, 198. 

REEVES, R.D. & BROOKS, R.R. (1983). European species of Thlaspi L. (Cruciferae) as indicators of nickel and 
zinc. Journal of Geochemical Exploration, 18: 275-283. 

REEVES, R.D.; BAKER, A.J.M. & BROOKS, R.R. (1995). Abnormal accumulation of trace metals by plants. Mining 
Environmental Management, Sep., pp. 4-8. 

REILLY, A. & REILLY, C. (1973). Copper-induced chlorosis in Becium homblei (Willd.) Duvign. & Plancke. Plant 
Soil, 38: 671. 

REIMANN, C. & CARITAT, P. (1998). Chemical elements in the environment: factsheets for the geochemist and 
environmental scientist. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York. 398 p. 

REIS, A.P.M.M. (1997). Geoquímica de superfície no envolvente da mineralização de Marrancos: 
Contribuição para o estudo da mobilização e da optimização dos parâmetros de prospecção 
geoquímica do ouro na faixa metalífera Vila Verde - Ponte da Barca. Tese de doutoramento. 
Universidade de Aveiro. 

REYNAUD, R. (1982a). Processamento de minérios tungstíferos: vias tecnológicas utilizadas. Boletim de 
Minas, 19(1): 3-21. 

REYNAUD, R. (1982b) Produção e mercado dos minérios de tungsténio portugueses. Principais centros 
produtores do país. Boletim de Minas, 19(2): 75-85. 

RIBEIRO, A. & PEREIRA, E. (1982). Controles paleogeográficos, petrológicos e estruturais na génese dos 
jazigos portugueses de estanho e volfrâmio. Geonovas, 1(3): 23-31. 

RIBEIRO, A. & RAMOS, J. F. (1979). Reconhecimento estrutural do jazigo de volfrâmio de Vale das Gatas (Vila 
Real). Relatório interno. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal. 

RIBEIRO, A. (1968). Controle estrutural da mineralização de estanho e volfrâmio em Trás-os-Montes Oriental. 
Boletim de Minas, 5(4): 306-307. 

 - 657 -



BIBLIOGRAFIA 

RIBEIRO, A. (1974). Contribution à l`étude tectonique de Trás-os-Montes oriental. Memórias dos Serviços 
Geológicos de Portugal, 24, 168 p. 

RIBEIRO, A. (2006). A Evolução Geodinâmica de Portugal. In DIAS, R.; ARAÚJO, A.; TERRINHA, P. & KULLBERG, 
J.C. (eds.). Geologia de Portugal no contexto da Ibéria (pp. 1-27). Évora: Universidade de Évora. 

RIBEIRO, A.; ANTUNES, M.T.P.; FERREIRA, M.; ROCHA, R.B.; SOARES, A.F.; ZBYSZEWSKI, G.; MOITINHO DE ALMEIDA, 
F.; CARVALHO, D. & MONTEIRO, J.H. (1979). Introduction à la géologie generale du Portugal. Lisboa: 
Serviços Geológicos de Portugal. 

RIBEIRO, A.; CABRAL, J.; BAPTISTA, R. & MATIAS, L. (1996). Stress Pattern in Portugal Mainland and the 
Adjacent Atlantic Region, West Iberia. Tectonics, 15: 641-659. 

RIBEIRO, A.; PEREIRA, E. & DIAS, R. (1990). Central-Iberian Zone: Allochthonous Sequences. In DALLMEYER, 
R.D. & MARTINEZ GARCIA, E (eds.). Pre-Mesozoic Geology of Iberia (pp. 220-236). Berlin Heidelberg: 
Springer-Verlag. 

RIBEIRO, A.; PEREIRA, E.; RIBEIRO, M.L. & CASTRO, P. (2006). Unidades Alóctones da região de Morais (Trás-
os-Montes oriental). In DIAS, R.; ARAÚJO, A.; TERRINHA, P. & KULLBERG, J.C. (eds.). Geologia de 
Portugal no contexto da Ibéria (pp. 85-105). Évora: Universidade de Évora. 

RIBEIRO, A.; QUESADA, C. & DALLMEYER, R.D. (1987). Tectonostratigraphic Terranes and the geodynamic 
evolution of the Iberian Variscan fold belt. Abstracts – Conference on Deformation and Plate 
Tectonics. Oviedo. 

RIBEIRO, A; IGLÉSIAS, M.; RIBEIRO, M.L. & PEREIRA, E. (1983). Modele géodynamique dês Hercynides Ibériques. 
Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 69(2): 291-294. 

RIBEIRO, O.; ALMEIDA, J.P. & PATRÍCIO, A. (1943). Nota preliminar sobre a morfologia do maciço da Gralheira. 
Boletim da Sociedade Geológica de Portugal, 3: 82-85. 

RIBET, I., PTACEK, C.J., BLOWES, D.W., JAMBOR, J.L. (1995). The potential for metal release by reductive 
dissolution of weathered mine tailings. Journal of Contaminant Hydrology, 17(3): 239-273. 

RIFFALDI, R.; LEVI-MINZI, R. & SOLDATINI, G. (1976). Pb absorption by soils. Water, Air, & Soil Pollution, 6(1): 
119-128 

ROBERT, M. (1996). Le sol: interface dans l’environnement, ressource pour le développement. Masson. Paris; 
Milan; Barcelone. 244 p. 

ROBINSON, B.H.; BROOKS, R.R.; GREGG, P.E.H. & KIRKMAN, J.H. (1999). The nickel phytoextraction potential of 
some ultramafic soils as determined by sequential extraction. Geoderma, 87: 293-304. 

RODRIGUES, J.; PEREIRA, E. & RIBEIRO, A. (2006). Estrutura Interna do Complexo de Mantos Parautóctones, 
sector de Murça – Mirandela (NE de Portugal). In DIAS, R.; ARAÚJO, A.; TERRINHA, P. & KULLBERG, J.C. 
(eds.). Geologia de Portugal no contexto da Ibéria (pp. 63-84). Évora: Universidade de Évora. 

ROMÃO, J. & RIBEIRO, A. (1992). Thrust tectonics of Sardic age in the Rosmaninhal area (Beira Baixa, Central 
Portugal). Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 78(2): 87-95. 

ROSE A.; HAWKES, H. & WEBB, J. (1979). Geochemistry in mineral exploration. 2nd. ed. Academic Press. New 
York; London. 657 p. 

ROSE, A.W. & SUHR,N.H. (1971). Major element content as a means of allowing for background variation in 
stream-sediment geochemical exploration. In Boyle, R.W. (ed.). Geochemical Exploration, CIM 
Spec.,11: 587-593. 

ROSS, S.M. (1994). Toxic metals in terrestrial plants: an ecophysiological approach to biomonitoring and 
biorecovery. Springer Verlag. Berlin. 

ROWLAND, A.P. (1997). Atomic absorption spectrometry and other solution methods. In Gill, R. (ed.). Modern 
Analytical Geochemistry. An Introduction to Quantitative Chemical Analysis Techniques for Earth, 
Environmental and Materials Scientists (pp. 67-86). Essex, England: Longman. 

ROY, W. (1993). Adsorption-desorption methodologies and selected estimation techniques for transport-
modelling parameters. In: PETRUZELLI & HELFERICH (eds). Migration and fate of pollutants in soils and 
subsoils (pp. 168-201). NATO ASI, Series, G32, Spring-Verlag. Berlin, Heidelberg. 

RUFYIKIRI, G.; WANNIJN, J.; WANG, L. & THIRY, Y. (2006). Effects of phosphorus fertilization on the availability 
and uptake of uranium and nutrients by plants grown on soil derived from uranium mining debris. 
Environmental Pollution, 141: 420-427. 

 - 658 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

RUGH, C.L.; DAYTON-WILDE, H.; STACK, N.M.; THOMPSON, D.M.; SUMMERS, A.O. & MEAGHER, R.B. (1996). 
Mercuric ion reductase resistance in transgenic Arabidopsis plants expressing a modified bacterial 
merA gene. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 93: 3182-3187. 

SAALTINK, M.W.; DOMENECH, C.; AYORA, C. & CARRERA, J. (2002). Modelling the oxidation of sulphides in na 
unsaturated soil. In YOUNGER, P.L. & ROBINS, N.S. (eds.). Mine Water Hydrogeology and Geochemistry 
(pp. 187-204). London: The Geological Society, Special Publication, 198. 

SAMPAIO, G. (1988). Flora Portuguesa, 3ª ed. Lisboa. Instituto Nacional de Investigação Científica. 

SÁNCHEZ ESPAÑA, J.; LÓPEZ PAMO, E.; SANTOFIMIA PASTOR, E.; REYES ANDRÉS, J. & MARTÍN RUBÍ, J.A. (2006a). 
The impact of acid mine drainage on the water quality of the Odiel river (Huelva, Spain): Evolution of 
precipitate mineralogy and aqueous geochemistry along the Concepción-Tintillo segment. Water, Air, 
and Soil Pollution, 173: 121-149. 

SÁNCHEZ ESPAÑA, J.; LÓPEZ PAMO, E.; SANTOFIMIA PASTOR, E.; REYES ANDRÉS, J. & MARTÍN RUBÍ, J.A. (2006b). 
The Removal of Dissolved Metals by Hydroxysulphate Precipitates during Oxidation and Neutralization 
of Acid Mine Waters, Iberian Pyrite Belt. Aquatic Geochemistry, 12: 269-298. 

SÁNCHEZ ESPAÑA, J.; LÓPEZ PAMO, E.; SANTOFIMIA, E.; ADUVIRE, O.; REYES, J. & BARETTINO, D. (2005). Acid mine 
drainage in the Iberian Pyrite Belt (Odiel river watershed, Huelva, SW Spain): Geochemistry, 
mineralogy and environmental implications. Applied Geochemistry, 20: 1320-1356. 

SANDERS, J.R. & BLOOMFIELD, C. (1980). The influence of pH, ionic strength and reactant concentrations on 
copper complexing by humified organic matter. Journal of Soil Science, 31: 53-63. 

SANTOS, J.Q. (1995). Fertilização e poluição. Reciclagem agro-florestal de resíduos orgânicos. Edição do 
autor. Lisboa. 192 p. 

SARKAR, D.; MAKRIS, K.C.; PARRA-NOONAN, M.T. & DATTA, R. (2007). Effect of soil properties on arsenic 
fractionation and bioaccessibility in cattle and sheep dipping vat sites. Environment International, 33: 
164-169. 

SASAKI, K. (1994). Effect of grinding on the rate of oxidation of pyrite by oxygen in acid solutions. Geochimica 
et Cosmochimica Acta, 58(21): 4649-4655. 

SAUERBECK, D. (1987). Effects of agricultural practices on the physical, chemical and biological properties of 
soils: part II − use of sewage sludge and agricultural wastes. In H. BARTH & P. L`HERMITE (eds.). 
Scientific Basis for Soil Protection in the European Community (pp. 181-210). Elsevier Applied 
Science. London, New York. 

SAUVÉ, S. (2002). Speciation of metals in soils. In: H.E. ALLEN (ed.). Bioavailability of metals in terrestrial 
ecosystems: Importance of partitioning for bioavailability to invertebrates, microbes, and plants (7-37 
pp). Pensacola, Florida. SETAC Press. 158 p. 

SCHAT. H.; ASSUNÇÃO, A. & AARTS, M. (2000). Plant genes for hyperaccumulation and hypertolerance: 
prospects for genetic engineering in phytoremediation. In: Phytoremediation. State of the art in 
Europe. COST Action 837, First Scientific Workshop. Creta. Disponível em: 
<http://lbewww.epfl.ch/COST837/PhytoRemed2000.htm>. Acedido em: 28/02/2008. 

SCHERMERHORN, L.J.G. (1982). Framework and evolution of Hercynian mineralization in the Iberian Meseta. 
Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 68(1): 91-140. 

SCHMIERMUND, R.L. & DROZD, M.A. (1997). Acid Mine Drainage and other Mining-Influenced Waters (MIW). In 
MARCUS, J.J. (ed.). Mining Environmental Handbook: Effects of Mining on the Environment and 
American Environmental Controls on Mining (chapter 13). London: Imperial College Press. 

SCHNOOR, J.L. (2000). Phytostabilization of metals using hybrid poplar trees. In: I. RASKIN & B.D. ENSLEY (ed.). 
Phytoremediation of toxic metals. Using plants to clean up the environment, (133-150 p.). John Wiley 
& Sons, Inc. New York. 304 p. 

SCHNOOR, J.L.; LICHT, L.A.; MCCUTCHEON, S.C.; WOLFE, N.L. & CARREIRA, L.H. (1995). Phytoremediation of 
organic and nutrient contaminants. Environmental Science & Technology, 29: 318A-323A. 

SCHULZE, D.G. (1984). The influence of aluminum on iron oxides. VIII- Unit-cell dimensions of Al-substituted 
goethites and estimation of Al from them. Clays and Clay Minerals, 32(1): 36-44. 

SCHWERTMANN, U. & TAYLOR, R.M. (1989). Iron Oxides. In J.B. DIXON & S.B. WEED (eds.). Minerals in Soil 
Environments, second edition, (Chapter 8). Madison, Wisconsin: Soil Science Society of America. 

SCOTT, S.D. (1983). Chemical behaviour of sphalerite and arsenopirite in hydrothermal and metamorphic 
environments. Mineral. Mag., 47: 427-435. 

 - 659 -



BIBLIOGRAFIA 

SEAL II, R.R. & SHANKS III, W.C. (2008). Sulfide oxidation: Insights from experimental, theoretical, stable 
isotope, and predictive studies in the field and laboratory. Applied Geochemistry, 23 (2): 101-342. 

SÉBY, F.; POTIN-GAUTIER, M.; GIFFAUT, E. & DONARS, F.X. (2001). A critical review of thermodynamic 
data for inorganic tin species. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65(18): 3041-3053. 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA (1971). Carta de Solos de Portugal, escala 1:1.000.000. Secretaria 
de Estado da Agricultura, Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (Coordenação de 
J.C. CARDOSO; M.T. BESSA & M.B. MARADO), Lisboa. 

SEGUIN, V.; GAGNON, C. & COURCHESNE, F. (2004). Changes in water extractable metals, pH and organic 
carbon concentrations at the soil-root interface of forested soils. Plant Soil, 260: 1-17. 

SENGUPTA, M. (1993). Environmental impacts of mining, monitoring, restoration, and control. Lewis 
Publishers. London. 

SEQUEIRA, E.M. (1968). Toxicity and movement of heavy metals in serpentinic soils (north-eastern Portugal). 
Agronomia Lusitana, 30(2): 115-154. 

SERRANO, C.M. & FONSECA, E.C. (1989). A Lithodora prostrata como indicador biogeoquímico de anomalias 
de chumbo. Geociências, 4(2): 47-55. 

SHACKLETTE, H.T. & BOERNGEN, J.G. (1984). Element concentrations in soils and other superficial materials of 
the conterminous United States. U.S. Geological Survey Professional Paper 1270. U.S. Geological 
Survey. Washington, DC. 105 p. 

SHAW, B.P.; SAHU, S.K. & MISHRA, R.K. (2004). Heavy metal induced oxidative damage in terrestrial plants. In: 
M.N.V. PRASAD (ed.). Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems, Second Edition, 
(84-126 pp). Springer. Berlin. 462 p. 

SHUMAN, M. (1977). Effect of soil properties on manganese adsorption isotherms for four soils. Soil Science, 
124: 77-81. 

SILVA, A.F.; ROMÃO, J.M.C. & SEQUEIRA, A.J.D. (1988). Geotransversal no Grupo das Beiras (Complexo Xisto-
Grauváquico) entre os sinclinórios de Mação e Penha Garcia (Centro Leste de Portugal). X Reunião 
sobre a Geologia do Oeste Peninsular, Bragança. 

SILVA, A.F.; ROMÃO, J.M.C.; SEQUEIRA, A.J.D. & OLIVEIRA, J.T. (1995). A sucessão litostratigráfica ante-
ordovícica na Zona Centro-Ibérica (ZCI), em Portugal: ensaio de interpretação com base nos dados 
actuais. In RODRÍGUEZ ALONSO, M.D. & GONZALO CORRAL, J.C. (eds.). Comunicaciones XIII 
RGOP/PICG 319-320 (pp. 71-72), Salamanca. 

SILVA, A.M.S.P. & RIBEIRO, M.C.S. (2006). Os complexos mineiros de Regoufe e Rio de Frades (Arouca, 
Portugal) – Memórias da contemporaneidade. Actas do 3º Simpósio sobre Mineração e Metalurgia 
Históricas no Sudoeste Europeu, (p. 353-369). Sociedad Española para la Defensa del Património 
Geológico y Minero. Porto. 622 p. 

SILVA, A.R.P. (1968). A flora e a vegetação das áreas ultrabásicas do Noroeste Transmontano. Agronomia 
Lusitana, 30(3/4): 175-364. 

SILVA, A.R.P. (1981). Mais algumas plantas serpentinícolas do Nordeste Transmontano. Bol. Soc. Brot., 54: 
239-247. 

SILVA, E.A.F. (1995). Geoquímica de elementos maiores e vestigiais em sistemas perturbados. Contribuição 
para a caracterização ambiental do concelho de Águeda utilizando meios amostrais diferenciados. 
Tese de doutoramento. Departamento de Geociências, Universidade de Aveiro. Aveiro. 386 p. 

SILVA, E.F.; PATINHA, C.; REIS, P.; FONSECA, E.C.; MATOS, J.X.; BARROSINHO, J. & OLIVEIRA, J.M.S. (2006). 
Interaction of acid mine drainage with waters and sediments at the Corona stream, Lousal mine 
(Iberian Pyrite Belt, Southern Portugal). Environmental Geology, 50: 1001-1013. 

SILVA, J.J.R.F. & WILLIAMS, R.J.P. (2001). The biological chemistry of the elements: the inorganic chemistry of 
life, Second edition. Oxford University Press. Oxford; New York. 575 p. 

SINHA, M.K. (1971). Organo-metallic phosphates. I. Interaction of phosphorus compounds with humic 
substances. Plant and Soil, 35: 471-481. 

SKOOG, D.A., WEST, D.M. & HOLLER, F.J. (1995). Química Analítica, sexta edición. McGraw-Hill. 612 p. 
SLUIJK, D. (1963). Geology and tin-tungsten deposits of the Regoufe area, Northern Portugal. Doctoral 

Thesis, Universiteit van Amsterdam. 123 p. 
SMITH, H.; MORSE, H.; BERNATH, G; GILLOGLY, L. & BRIGGS, W. (1964). Classification and revegetation of strip-

mine spoil banks. The Ohio Journal of Science, 64: 168-175. 

 - 660 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

SMITH, K. & PATERSON, J. (1995). Manganese and cobalt. In: B.J. ALLOWAY (ed.). Heavy metals in soils, 
second edition (pp. 224-244). Blackie Academic & Professional. London. 368 p. 

SMITH, K.S.; FICKLIN, W.H.; PLUMLEE, G.S. & MEIER, A.L. (1992). Metal and arsenic partitioning between water 
and suspended sediment at mine-drainage sites in diverse geologic settings. In KHARAKA & MAEST 
(eds.). Water-Rock Interaction− Volume 1: Low Temperature Environments (pp. 443-447). Rotterdam: 
Balkema. 

SMITH, P.; REDENTE, E. & HOOPER, E. (1987). Soil organic matter. In: R.D. WILLIAMS & G.E. SCHUMAN (eds.). 
Reclaiming mine soils and overburden in the Western United States: Analytic parameters and 
procedures (pp. 185-213). Soil Conservation Society of America. Ankeny, Iowa. 

SMITH, R.; GRUBE JR., W.; ARKLE, T. & SOBEK, A. (1974). Mine spoil potentials for soil and water quality (EPA-
670/2-74-070). USEPA, Cincinnati, Ohio. 

SOIL SURVEY DIVISION STAFF (1993). Soil survey manual. Soil Conservation Service. U.S. Department of 
Agriculture Handbook 18. Washington. 

SONDAG, F. (1981). Selective extraction procedures applied to geochemical prospecting in an area 
contaminated by old mine workings. Journal of Geochemical Exploration, 15: 645-652. 

SONG, J.; ZHAO, F.I.; LUO, Y.M.; MCGRATH, S.P. & ZHANG, H. (2004). Copper uptake by Elsholtzia splendens 
and Silene vulgaris and assessment of copper phytoavailability in contaminated soils. Environmental 
Pollution, 128: 307-315. 

SONG, Y., WILSON, M.J., MOON, H.-S., BACON, J.R. & BAIN, D.C. (1999). Chemical and mineralogical forms of 
lead, zinc and cadmium in particle size fractions of some wastes, sediments and soils in Korea. 
Applied Geochemistry, 14: 621-633. 

SOUSA, M.B. (1982). Litostratigrafia e Estrutura do “Complexo Xisto-Grauváquico Ante-Ordovícico” - Grupo do 
Douro (Nordeste de Portugal). Tese de doutoramento. Universidade de Coimbra. Coimbra. 223 p. 

SOUSA, M.B. (1983). Considerações paleogeográficas e ensaio de correlação das Formações do Grupo do 
Douro (CXG) com as Formações Ante-Ordovícicas da Zona Centro-Ibérica. Memórias e Notícias, 95: 
65-98. 

SPARKS, D. (2002). Environmental Soil Chemistry, 2nd edition. Academic Press. San Diego; London. 350 p.  

SPOSITO, G. (1989). The chemistry of soils. Oxford University Press. New York. 277 p. 

SPURR, J.E. (1923). The Ore Magmas: A Series of Essays on Ore Deposition, two volumes. New York: 
McGraw-Hill, 915 p. 

STALIKAS, C.D., PILIDIS, G.A. & TZOUWARA-KARAYANNI, S.M. (1999). Use of a sequential extraction scheme with 
data normalisation to assess the metal distribution in agricultural soils irrigated by lake water. The 
Science of the Total Environment, 236: 7-18. 

ŠTEMPROK, M. (1980). Tin and tungsten deposits of the west-central european variscides. Proceedings of the 
5th IAGOD Symposium, Stuttgart, pp. 495-512. 

STONE, A.T. (1987). Microbial metabolites and the reductive dissolution of manganese oxides: oxalate and 
pyruvate. Geochimica et Cosmochimica Acta, 51: 919-925. 

STRASBURGER, E.; NOLL, F.; SCHENCK, H. & SCHIMPER, A.F.W. (1994). Tratado de botánica, 8ª edición 
castellana. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 1068 p. 

STREIT, B. & STUMM, W. (1993). Chemical properties of metals and the process of bioaccumulation in 
terrestrial plants. In: B. MARKERT (ed.). Plants as biomonitors: indicators for heavy metals in the 
terrestrial environment (31-62 pp.). VCH. Weinheim; New York; Basel; Cambridge. 644 p. 

STUMM, W. & MORGAN, J.J. (1981). Aquatic chemistry. An introduction emphasizing chemical equilibria in 
natural waters. London: Wiley-Interscience. 

TAN, K. (1993). Principles of soil chemistry. Dekker. New York, Basel, Hong Kong. 362 p. 

TEIXEIRA, C.; MEDEIROS, A.C. & FERNANDES, A.P. (1969). Notícia Explicativa da Folha 14-A, Lamego, da Carta 
Geológica de Portugal na escala de 1/50 000. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal, 67 p. 

TEIXEIRA, R.J.S.; NEIVA, A.M.R. & GOMES, M.E.P. (2006). Geocronologia de granitos da região de Carrazeda 
de Ansiães, Norte de Portugal. In MIRÃO, J. & BALBINO, A. (Coord.). Livro de Resumos do VII 
Congresso Nacional de Geologia (pp. 253-256), Estremoz. 

TESSIER, A., CAMPBELL, G.C. & BISSON, M. (1979). Sequential extraction procedure for the speciation of 
particulate trace metals. Analytical Chemistry, 51: 844-851. 

 - 661 -



BIBLIOGRAFIA 

TEX, E.D. & FLOOR, P. (1971). A synopsis of the geology of Western Galicia. In Histoire structurale du golfe de 
Gascogne, t. 1, Publ. Inst. Français du Pétrole, Ed. Technip., pp. I.3-1 a I.3-14. 

THADEU, D. (1973). Les gisements stanno wolframitiques du Portugal. Ann. Soc. Géol. Belg., 79(1): 5-30. 

THADEU, D. (1977). Hercynian paragenetic units of the Portuguese part of the Hesperic massif. Boletim da 
Sociedade Geológica de Portugal, 20(3): 247-276. 

THORNBER, M.R. & WILDMAN, J.E. (1984). Supergene Alteration of Sulphides, VI. The Binding of Cu, Ni, Zn, Co 
and Pb With Gossan (Iron-Bearing) Minerals. Chemical Geology, 44(4): 399-434. 

THORNBER, M.R. (1985). Supergene Alteration of Sulphides. VII- Distribution of Elements During the Gossan-
Forming Process. Chemical Geology, 53(3/4): 279-301. 

THURMAN, D.A. (1981). Mechanism of metal tolerance in higher plants. In N. W. LEPP (ed.). Effect of heavy 
metal pollution on plants, Vol. 2: Metals in the environment. (pp. 239-249). Applied Science 
Publishers. London; New Jersey. 257 p. 

TIDBALL, R.R. (1976). Lead in soils. In: T. Lovering (ed.). Lead in the Environment. U. S. Geological Survey 
Professional Paper, 43. 967 p. 

TIFFIN, L.O. (1972). Translocation of micronutrients in plants. In: J.J. MORTVEDT, P.M. GIORDANO & W.L. 
LINDSAY (eds). Micronutrients in agriculture (pp 199-229). Soil Science Society of America. Madison. 
199 p. 

TILLER, K.G. (1989). Heavy metals in soils and their environmental significance. In: B.A. Stewart (ed.). 
Advances in soil science, Vol. 9 (pp. 113-142). Springer Verlag. 

TIPPING, E., HETHERINGTON, N.B., HILTON, J., THOMPSON, D.W., BOWLES, E. & HAMILTON-TAYLOR, J. (1985). 
Artifacts in the use of selective chemical extraction to determine distributions of metals between oxides 
of manganese and iron. Analytical Chemistry, 57: 1944-1947. 

TISCHENDORF, G. (1977). Geochemical and petrographic characteristics of silicic magmatic rocks associated 
with rare-element mineralization. In STEMPROK, M.; BURNOL, L. & TISCHENDORF, G. (eds.). Metallization 
Associated with Acid Magmatism, 2, pp. 41-96. Geologic Survey, Prague, Czechoslovakia. 

TOLRÀ, R.P.; POSCHENEIEDER, CH. & BARCELÓ, J. (1996). Zinc hyperaccumulation in Thlaspi caerulescens. II. 
Influence on organic acids. Journal of Plant Nutrition, 19: 1541-1550. 

TRUNDINGUER, P. & SWAINE, D. (1979). Biogeochemical cycling of mineral forming elements. Elsevier. 
Amsterdam. 612 p. 

TUIN, B.J.W. & TELS, M. (1990). Distribution of six heavy metals in contaminated clay soils before and after 
extractive cleaning. Environmental Technology, 11: 935-948. 

TURNAU, K.; HENRIQUES, F.S.; ANIELSKA, T.; RENKER, C. & BUSCOT, F. (2007). Metal uptake and detoxification 
mechanisms in Erica andevalensis growing in a pyrite mine tailing. Environmental and Experimental 
Botany, 61: 117-123. 

TURNER, R.G. & MARSHALL, C. (1972). The accumulation of zinc by subcellular fractions of roots of Agrostis 
tenuis Sibth. in relation to zinc tolerance. New Phytologist, 71: 671-676. 

U. S. EPA (1991). Methods for mesuring the acute toxicity of efluents and receiving waters to freshwater and 
marine organisms. Cornelius I. Weber (ed.), 2nd edn. Environmental Monitoring Systems Laboratory - 
Cincinnati, Office of Research and Development U. S. Environmental Protection Agency. Cincinnati, 
Ohio, Designação: EPA/600/4-89/001. 

ULLOA GUITIÁN, M., ABREU, C.A. & PAZ GONZÁLEZ, A. (2001). Disponibilidad de macro- y micronutrientes en 
suelo de cultivo de Mabegondo (A Coruña). Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 26: 243-254. 

UMOREN, I.U.; UDOH, A.P. & UDOUSORO, I.I. (2007). Concentration and chemical speciation for the 
determination of Cu, Zn, Ni, Pb and Cd from refuse dump soils using the optimized BCR sequential 
extraction procedure. Environmentalist, 27: 241-252. 

URE, A.; BACON, J.; BERROW, M. & WATT, J. (1979). The total trace element content of some Scottish soils by 
spark source mass spectrometry. Geoderma, 22: 1-22. 

URE, A.M. (1996). Single extraction schemes for soil analysis and related applications. The Science of the 
Total Environment, 178: 3-10. 

URRUTIA, M.; GRAÑA, J.; GARCIA-RODEJA, R. & MACIAS, F. (1987). Procesos de oxidación de pirita en medios 
superficiales: potencial acidificante e interés para la recuperación de suelos de mina. Cuaderno do 
Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 11: 131-145. 

 - 662 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

VALDÉS, B.; TALAVERA, S.; FERNÁNDEZ-GALIANO, E. (eds.), (1987). Flora Vascular de Andalucía Occidental, Vol. 
3. Barcelona. Ketres Editora, S.A. 

VALENTE, T. & GOMES, C.L. (2001). Análise comparada de efluentes mineiros em sistemas 
parageneticamente diferenciados – N Portugal. In Boski, T. (Coord.). Livro de Actas do VI Congresso 
de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa & XII Semana de Geoquímica (pp. 531-535), Faro. 

VALENTE, T.F. (1996). Evolução Geológica e Geoquímica em Sistemas Actuais Desequilibrados por 
Intervenções Extractivas. Exemplos do Minho (Portugal). O Couto Mineiro de Valdarcas. Tese de 
mestrado. Universidade do Minho. Braga. 

VALENTE, T.M. & GOMES, C.L. (2007). The role of two acidophilic algae as ecological indicators of acid mine 
drainage sites. Journal of Iberian Geology, 33 (2): 283-294. 

VALENTE, T.M.F. (2004). Modelos de Caracterização de Impacte Ambiental para Escombreiras Reactivas – 
equilíbrio e evolução de resíduos de actividade extractiva. Tese de doutoramento. Universidade do 
Minho. Braga. 301 p. 

VALLE AGUADO, B. (1992). Geología estructural de la Zona de Cizalla de Porto – Tomar en la región de 
Oliveira de Azeméis – Serra da Arada (Norte de Portugal). Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 
España, 254 p. 

VALLE AGUADO, B.; AZEVEDO, M.; SCHALTEGGER, U.; MARTÍNEZ CATALÁN, J. & NOLAN, J. (2005). U-Pb zircon and 
monazite of Variscan magmatism related to syn-convergence extension in central northern Portugal. 
Lithos, 82: 169-184. 

VAN GAANS, P.F.M.; VRIEND, S.P. & POORTER, R.P.E. (1995). Hydrothermal processes and shifting element 
association patterns in the W-Sn enriched granite of Regoufe, Portugal. Journal of Geochemical 
Exploration, 55: 203-222. 

VAN GAANS, P.F.M.; VRIEND, S.P.; POORTER, R.P.E. & JANSEN, J.B.H. (1990). Assessment of Mineralogical 
Influences on the Element Mobility in the W-Sn Enriched Granite of Regoufe and Its Derivatives 
(Portugal) by Means of XRF Analysis of Unpolished Rock Sections. Geologica Ultraiectina, 70: 20-35. 

VAN HAAR, A.J.; VRIEND, S.P. & VAN GAANS, P.F.M. (1993). Hydrothermal alteration of the Beira schists around 
the W-Sn specialised Regoufe granite, NW Portugal. Journal of Geochemical Exploration, 46: 335-
347. 

VAN NEVEL, L.; MERTENS, J.; OORTS, K. & VERHEYEN, K. (2007). Phytoextraction of metals from soils: How far 
from practice? Environmental Pollution, 150: 34-40. 

VAN STRAALEN, N.M.; BUTOVSKY, R.O.; POKARZHEVSKII, A.D.; ZAITSEV4, A.S. & VERHOEF, S.C. (2001). Metal 
concentrations in soil and invertebrates in the vicinity of a metallurgical factory near Tula (Russia). 
Pedobiologia, 45: 451-466. 

VANDENHOVE, H.; VAN HEES, M.; WANNIJN, J.; WOUTERS, K. & WANG, L. (2007). Can we predict uranium 
bioavailability based on soil parameters? Part 2: Soil solution uranium concentration is not a good 
bioavailability index. Environmental Pollution, 145: 577-586. 

VANGRONSVELD, J.; STERCKX, J.; VAN ASSCHE, F. & CLIJSTERS, H. (1995). Rehabilitation studies on an old non-
ferrous waste dumping ground: effects of revegetation and metal immobilization by beringite. Journal 
of Geochemical Exploration, 52: 221-229. 

VENTURA, M.G.; FREITAS, M.C. & PACHECO, A.M.G. (2005). Selenium levels in mainland Portugal. Water, Air, 
and Soil Pollution, 166: 167-179. 

VERKLEIJ, J.A.C. & SCHAT, H. (1990). Mechanisms of metal tolerance in higher plants. In: A.J. SHAW (ed.). 
Heavy metal tolerance in plants: Evolutionary aspects (pp. 179-193). CRC Press, Inc. Boca Raton, 
Florida. 355 p. 

VETTER, T.W., PRATT, K.W., TURK, G.C, BECK, C.M. & BUTLER, T.A. (1995). Using Instrumental Techniques to 
Increase the Accuracy of the Gravimetric Determination of Sulfate. Analyst, 120: 2025-2032. 

VIEGAS, L.F.S. (1972). Relatório sobre a geologia de pormenor dos skarns e rochas calcossilicatadas da 
região mineira de Santo Antão (Tarouca). Relatório Interno, Serviço de Fomento Mineiro. 

VIEGAS, L.F.S. (1978). Notas sobre os Trabalhos de Pesquisa Mineira no Cabeço de Mouros. Relatório 
Inédito, Serviço de Fomento Mineiro. 

VIG, K.; MEGHARAJ, M.; SETHUNATHAN, N. & NAIDU, R. (2003). Bioavailability and toxicity of cadmium to 
microorganisms and their activities in soil: a review. Adv. Environ. Res., 8: 121-135. 

VILAR. A. (1998). O volfrâmio de Arouca no contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Câmara 
Municipal de Arouca. Arouca. 290 p. 

VOIGT, D.; BRANTLEY, S. & HENNET, R. (1996). Chemical fixation of arsenic in contaminated soils. Applied 
Geochemistry, 11(5): 633-643. 

 - 663 -



BIBLIOGRAFIA 

VRECA, P.; PIRC, S. & SAJN, R. (2001). Natural and anthropogenic influences on geochemistry of soils in 
terrains of barren and mineralised carbonate rocks in the Pb-Zn mining district of Mezica, Slovenia. 
Journal of Geochemical Exploration, 74: 99-108. 

VRIEND, S.P.; OOSTEROM, M.G.; BUSSINK, R.W. & JANSEN, J.B.H. (1985). Trace-element behaviour in the W-Sn 
granite of Regoufe, Portugal. Journal of Geochemical Exploration, 23: 13-25. 

WAGNER, G. (1997). Biological samples. In: M. STOEPPLER (ed.). Sampling and sample preparation (88-107 
pp.). Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Budapest, Hong Kong, London, Milan, Paris, Santa 
Clara, Singapore, Tokyo. Springer. 202 p. 

WALKLEY, A. & BLACK, I.A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter 
and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science, 37: 29-38. 

WALSH, J.N., GILL, R. & THIRLWALL, M.F. (1997). Dissolution procedures for geological and environmental 
samples. In Gill, R. (ed.). Modern Analytical Geochemistry. An Introduction to Quantitative Chemical 
Analysis Techniques for Earth, Environmental and Materials Scientists (pp. 29-40). Essex, England: 
Longman. 

WALTER, I.; MARTÍNEZ, F. & CALA, V. (2006). Heavy metal speciation and phytotoxic effects of three 
representative sewage sludges for agricultural uses. Environmental Pollution, 139: 507-514. 

WEDEPOHL, K.H. (1969). Handbook of Geochemistry. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 578 p. 
WERNER, A.B.T.; SINCLAIR, W.D. & AMEY, E.B. (1998). International strategic mineral issues summary report – 

tungsten. US Geological Survey Circular 930-O. United States Government Printing Office. 
Washington. 

WICKLAND, D.E. (1990). Vegetation of heavy metal contaminated soils in North America. In A. Jonathan Shaw 
(ed.). Heavy Metal Tolerance in Plants: Evolutionary Aspects (pp. 39-51). CRC Press, Inc. Boca 
Raton, Florida. 355 p. 

WILD, A. (1993). Soils and the environment: an introduction. Cambridge University Press. Cambridge; New 
York; Melbourne. 287 p. 

WILLIAMS, L.E.; PITTMAN, J.K. & HALL, J.L. (2000). Emerging mechanisms for heavy metal transport in plants. 
Biochemistry and Biophysical Acta, 1465: 104-126.  

WILLIAMSON, N.A. & JOHNSON, M.S. (1981). Reclamation of metalliferous mine wastes. In N. W. LEPP (ed.). 
Effect of heavy metal pollution on plants, Vol. 2: Metals in the environment. (pp. 185-212). Applied 
Science Publishers. London; New Jersey. 257 p. 

WILLIAMSON, N.A.; JOHNSON, M.S. & BRADSHAW, A.D. (1982). Mine Wastes Reclamation. The Establishment of 
Vegetation on Metal Mine Wastes. London: Mining Journal Books. 

WILSON, F.H. & HAWKINS, D.B. (1978). Arsenic in Streams, Stream Sediments, and Ground Water, Fairbanks 
Area, Alaska. Environmental Geology, 2(4): 195-202. 

WINTER, M. (2007). WebElements. The University of Sheffield and WebElements Ltd, UK Disponível em: 
<http://www.webelements.com>. Acedido em: 03 Jul. 2007. 

WITTIG, R. (1993). General aspects of biomonitoring heavy metals by plants. In: B. MARKERT (ed.). Plants as 
biomonitors: indicators for heavy metals in the terrestrial environment (3-27 pp.). Weinheim; New York; 
Basel; Cambridge. VCH. 644 p. 

WOOD, J.M. (1974). Biological cycles for toxic elements in the environment. Science, 183: 1049-1052. 
WOOLHOUSE, H.W. (1983). Toxicity and tolerance in the responses of plants to metals. In: O.L. LANGE; P.S. 

NOBEL; C.B. OSMOND & H. ZIEGLER (eds). Physiological plant ecology: III. Responses to the chemical 
and biological environment. Encyclopedia of plant physiology, New Series, Vol. 12 (pp. 245-300). 
Springer Verlag. Berlin. 

YANQUN, Z.; YUAN, L.; JIANJUN, C,; HAIYAN, C.; LI, Q. & SCHVARTZ, C. (2005). Hyperaccumulation of Pb, Zn and 
Cd in herbaceous grown on lead-zinc mining area in Yunnan, China. Environment International, 31: 
755-762. 

YARON, B.; CALVET, R. & PROST, R. (1996). Soil Pollution. Processes and Dynamics. Springer. Berlin. 313 p. 
YOUNGER, P.L. (1995). Hydrogeochemistry of mine water flowing from abandoned coal workings in County 

Durham. Quarterly Journal of Engineering Geology, 28: S101-S113. 
ZHARIKOV, V.A. (1970a). Skarns. International Geology Review, 12(5): 541-559. 
ZHARIKOV, V.A. (1970b). Skarns. International Geology Review, 12(6): 619-647. 
ZHARIKOV, V.A. (1970c). Skarns. International Geology Review, 12(7): 760-775. 
ZHUANG, P.; YANG, Q.W.; WANG, H.B. & SHU, W.S. (2007). Phytoextraction of heavy metals by eight plant 

species in the field. Water, Air, and Soil Pollution, 184: 235-242. 
 

 - 664 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 
Anexo 3.1- Listagem dos nomes científicos e respectivos nomes comuns das espécies amostradas…… 666 

Anexo 5.1- Resultados obtidos para as 15 estações, nas 6 campanhas de amostragem na Mina de 
Ervedosa……………………………………………………………………………………………………………... 668 

Anexo 5.2- Resultados obtidos para as 15 estações, nas 6 campanhas de amostragem na Mina de 
Adoria………………………………………………………………………………………………………………… 670 

Anexo 5.3- Resultados obtidos para as 8 estações, nas 6 campanhas de amostragem na Mina de 
Tarouca………………………………………………………………………………………………………………. 672 

Anexo 5.4- Resultados obtidos para as 9 estações, nas 6 campanhas de amostragem na Mina de 
Regoufe………………………………………………………………………………………………………………. 673 

Anexo 5.5- Resultados obtidos para as 7 estações, nas 6 campanhas de amostragem na Mina de Rio 
de Frades…………………………………………………………………………………………………………….. 674 

Anexo 6.1- Resultados analíticos integrais de todas as amostras de solos da Mina de Ervedosa………... 675 

Anexo 6.2- Resultados analíticos integrais de todas as amostras de solos da Mina de Adoria…………… 677 

Anexo 6.3- Resultados analíticos integrais de todas as amostras de solos da Mina de Tarouca…………. 678 

Anexo 6.4- Resultados analíticos integrais de todas as amostras de solos da Mina de Regoufe…………. 679 

Anexo 6.5- Resultados analíticos integrais de todas as amostras de solos da Mina de Rio de Frades…... 680 

Anexo 7.1- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, 
para os elementos químicos estudados, em amostras de solos de Ervedosa………………………………. 681 

Anexo 7.2- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, 
para os elementos químicos estudados, em amostras de solos de Adoria…………………………………... 683 

Anexo 7.3- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, 
para os elementos químicos estudados, em amostras de solos de Tarouca………………………………… 685 

Anexo 7.4- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, 
para os elementos químicos estudados, em amostras de solos de Regoufe………………………………... 687 

Anexo 7.5- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, 
para os elementos químicos estudados, em amostras de solos de Rio de Frades…………………………. 689 

Anexo 8.1- Resultados analíticos integrais para cada ponto de amostragem e para cada espécie e 
órgão vegetal………………………………………………………………………………………………………… 691 

Anexo 8.2- Matrizes de correlação entre os teores nos solos e nas plantas para a área de Ervedosa…... 707 

Anexo 8.3- Matrizes de correlação entre os teores nos solos e nas plantas para a área de Adoria….…... 726 

Anexo 8.4- Matrizes de correlação entre os teores nos solos e nas plantas para a área de Tarouca..…... 736 

Anexo 8.5- Matrizes de correlação entre os teores nos solos e nas plantas para a área de Regoufe..…... 746 

Anexo 8.6- Matrizes de correlação entre os teores nos solos e nas plantas para a área de Rio de 
Frades………………………………………………………………………………………………………………... 756 

Anexo 8.7- Matrizes de correlação entre os teores nos solos e nas plantas para o conjunto das cinco 
áreas mineiras………………………………………………………………………………………………………. 769 

Anexo 8.8- Taxas de extracção em função das taxas de acumulação e de produção de biomassa de 
cada espécie e órgão (t- Tempo necessário para extrair 1 kg/ha)…………………………………………….. 779 

 - 665 -



ANEXOS 

Anexo 3.1- Listagem dos nomes científicos e respectivos nomes comuns das espécies amostradas. 
 

Nome científico Nome comum 

Achillea millefolium L. 
Erva-das-cortadelas; Erva-carpinteira; Eupatório-
demésue; Macela, Macela-de-São-João; Macela-
Francesa; Milefólio; Mil-em-rama 

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. Codeço; Rasteiro 

Agrostis castellana Boiss. et Reuter Agrostis; Barbas-de-raposa; Feno-da-Madeira; 
Saudades 

Agrostis curtisii Kerguélen Erva-sapa; Famanco 
Agrostis stolonifera L. Erva-fina 

Agrostis truncatula Parl. Barbas-de-raposa; Erva-feno; Erva-fina; Linho-de-
raposa 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Ailanto; Ailanto-de-China; Árvore-do-céu; Árvore-do-
paraíso; Plumas-do-diabo; Verniz-do-Japão 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Amieiro; Amieiro-comum; Amieiro-vulgar 
Anarrhinum duriminium (Brot.) Persoon Samacalo; Samacalo-peludo 

Andryala integrifolia L. Alface-do-monte; Alfavaca; Bofe-de-burro; Camareira; 
Erva-polvilhenta; Goivo; Tripa-de-ovelha 

Arbutus unedo L. Ervedeiro; Êrvedo; Êrvodo; Medronheiro; Medronheiro-
comum; Meródios 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex J. 
et C. Presl 

Aveia-de-rosário; Balanquinho; Erva-de-conta; Grama-
de-caroço; Noselha 

Betula alba L. Bétula; Bétula-branca; Bétula-Portuguesa; Bidoeiro; 
Vidoeiro; Vidoeiro-branco; Vidoeiro-comum 

Bromus hordeaceus L. Bromo-cevada; Bromo-doce; Bromo-mole 

Calluna vulgaris (L.) Hull Leiva; Mongariça; Queiró; Queiró-das-ilhas; Queiroga; 
Rapa; Torga; Torga-ordinária; Urze; Urze-roxa 

Carex binervis Sm. - 
Castanea sativa Miller Castanheiro; Castanheiro-comum; Castanheiro-vulgar 
Centaurea paniculata L. Escalabiosa; Fidalguinha; Fidalguinha-de-Bragança 
Centaurea rivularis Brot. - 
Cistus ladanifer L. Esteva; Estêva; Ládano; Lábdano; Roselha; Xara 

Cistus populifolius L. Estevão; Lada 

Cistus salvifolius L. Estevinha; Sanganho-manso; Sanganho-mouro; 
Sargaço; Sargaço-manso; Sargaço-mouro 

Crepis capillaris (L.) Wallr. Almeirão-branco; Almeiroa; Barba-de-falcão 

Cytisus multiflorus (L Hér.) Sweet Giesta-branca; Giesteira-branca; Maias 
Cytisus striatus (Hill) Rothm. Giesta-amarela; Giesta-negral; Giesteira-das-serras 
Digitalis purpurea L. Abeloura; Dedaleira; Digital; Erva-dedal 
Echium lusitanicum L. Soajos; Suajos 

Erica arborea L. Betouro; Queiroga; Quiróga; Torga; Urze; Urze-arbórea; 
Urze-branca; Urze-molar 

Erica australis L. Chamiça; Torga-vermelha; Urgueira; Urze-vermelha 

Erica cinerea L. Negrela; Queiró; Queiroga; Urze-roxa 

Erica tetralix L. Margariça; Urze-peluda 
Erica umbellata Loefl. ex L. Queiró; Queiroga; Torga 
Erysimum linifolium (Pourr. Ex Persoon) J. 
Gay Eríssimo 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto-comum; Gomeiro-azul 
Euphorbia oxyphylla Boiss. in DC - 

Frangula alnus Miller 
Amieiro-negro; Frângula; Fúsaro; Lagarinho; 
Sangarinheiro; Sangarinheiro-de-água; Sanguinheiro; 
Sanguinho; Sanguinho-bastardo; Sanguinho-de-água; 
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Halimium umbellatum (L.) Spach Erva-sargacinha; Halímio-pegajoso; Sargaço; 
Sargacinho-peganhoso 

Holcus lanatus L. Erva-lanar; Erva-branca; Erva-maior; Erva-mansa; Erva-
molar; Erva-mole; Erva-serôdia; Nevoeiro-de-Yorkshire 

Hypericum perforatum L. Erva-de-São-João; Hipericão; Hipérico; Milfurada 

Hypochoeris radicata L. Erva-das-tetas; Leiteirigas; Leituregas; Leituga; 
Leitugas; Orelha-de-gato 

Juncus effusus L: Junco-solto 
Lavandula stoechas L. Rosmaninho 
Lonicera etrusca Santi. Madressilva; Madressilva-caprina 

Lonicera periclymenum L. Madressilva; Madressilva-das-boticas; Madressilva-
esverdeada; Madressilva-sem-pêlos 

Pinus pinaster Aiton Pinheiro-bravo; Pinheiro-das-landes; Pinheiro-marítimo 

Plantago coronopus L. 
Corno-de-veado; Diabinhos;  Diabelha; Diabelha-dos-
Açores; Engorda-ratos; Erva-das-pulgas; Erva-
pulgueira; Estrela-mar; Galapito; Guiabelha; Megabelha 

Plantago lanceolata L. 
Carrajó Erva-de-ovelha; Língua-de-ovelha; Língua-de-
vaca; Orelha-de-cabra; Tanchagem; Tanchagem-das-
boticas; Tanchagem-menor; Tanchagem-ordinária 

Polygala vulgaris L. Erva-leiteira; Polígala 
Populus hibrida ou Populos x canascens 
(Aiton) Sm. Álamo-cinzento; Choupo-cinzento 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Feiteiro; Feto; Fento-do-monte; Feto-dos-montes; Feto-
fêmea; Feto-fêmea-das-boticas; Feto-ordinário 

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. Carqueja; Senradela-amarela; Senradela-brava; 
Serradela; Serradela-amarela; Serradela-brava 

Quercus coccifera L. 
Carrasco; Carrasco-Galego; Carrasqueiro; 
Carrasquinha; Carvalho-dos-quermes; Verdadeiro-
carrasco 

Quercus faginea Lam. Carvalho-cerquinho; Carvalho-português; Pedramarro 

Quercus pyrenaica Willd. Carvalho-da-Beira; Carvalho-negral; Carvalho-pardo-da-
Beira; Carvalho-pardo-do-Minho 

Quercus suber L. Chaparreiro; Chaparro; Sobreiro; Sobro; Sovereiro; 
Sôbro 

Ranunculus peltatus Schrank Borboleta-aquática; Ranúnculo-aquático 

Rumex conglomeratus Murray Alabaça; Erva-labaça; Labaça; Labaça-comum; Labaça-
ordinária; Labaças; Paciência 

Rumex induratus Boiss. et Reuter Azeda-das-paredes; Azeda-romana; Azedão 

Salix atrocinerea Brot. Borrazeira; Borrazeira-preta; Cinzeiro; Salgueiro; 
Salgueiro-cinzento; Salgueiro-preto; Vimeiro-preto 

Salix salviifolia Brot. Borrazeira-branca; Salgueiro-branco; Salgueiro-folhas-
de-salva; Sazeiro; Vimeiro-folhas-de-salva 

Sambucus nigra L. Erva-carneira; Festuca-alta 

Sanguisorba minor Scop. Pampinela; Pimpinela; Pimpinela-hortense; Pimpinela-
menor; Tintinela; Tentinela 

Scrophularia scorodonia L. Escrofulária; Erva-do-mau-olhado 

Silene acutifolia Link. ex Rohrb. - 

Sonchus asper (L.) Hill Sarralha; Serralha-áspera; Serralha-escura; Serralha-
preta 

Spergularia purpúrea (Persoon) G. Don fil. Espergulária-roxa; Sapinho-roxo 
Thesium humifusum DC. in Lam. et DC. - 

Trifolium repens L. Trevo-branco; Trevo-coroa-de-rei; Trevo-da-holanda; 
Trevo-ladino; Trevo-rasteiro 

Ulex europaeus L. Tojo; Tojo-arnal-do-litoral 
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Anexo 7.1- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Ervedosa (continua). 
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Anexo 7.2- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Adoria (continua). 

 

 - 683 -



ANEXOS 

Anexo 7.2- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Adoria (continuação). 
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Anexo 7.3- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Tarouca (continua). 
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Anexo 7.3- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Tarouca (continuação). 

 

 - 686 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Anexo 7.4- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Regoufe (continua). 
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Anexo 7.4- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Regoufe (continuação). 
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Anexo 7.5- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Rio de Frades (continua). 
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Anexo 7.5- Resultados analíticos obtidos nos vários passos da técnica de fraccionamento utilizada, para os 
elementos químicos estudados, em amostras de solos de Rio de Frades (continuação). 
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Anexo 8.1- Resultados analíticos integrais para cada ponto de amostragem e para cada espécie ou órgão 
vegetal. 

 
 

 
 
 

 

 - 691 -



ANEXOS 

Anexo 8.1- Resultados analíticos integrais para cada ponto de amostragem e para cada espécie ou órgão 
vegetal. 

 
 

 
 
 

 

 - 692 -



BIOGEOQUÍMICA EM ÁREAS MINEIRAS ESTANO-VOLFRAMÍTICAS 

Anexo 8.1- Resultados analíticos integrais para cada ponto de amostragem e para cada espécie ou órgão 
vegetal. 
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Anexo 8.1- Resultados analíticos integrais para cada ponto de amostragem e para cada espécie ou órgão 
vegetal. 
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Anexo 8.8- Taxas de extracção em função das taxas de acumulação e de produção de biomassa de cada 
espécie e órgão (t- Tempo necessário para extrair 1 kg/ha). 
 
ERVEDOSA 

 Taxa de acumulação 
(mg/kg) 

Taxa de extracção 
(kg/ha) 

 Taxa de acumulação 
(mg/kg) 

Taxa de extracção 
(kg/ha) 

 média máxima média máxima  média máxima média máxima 
 Folhas de Pinus pinaster Aiton (1,35 t/ha) Ramos de Pinus pinaster Aiton (7,65 t/ha) 
Cd 1,41 3,59 0,002 0,005 Cr 1,75 8,26 0,013 0,063 
As 6,44 22,1 0,009 0,030 Co 1,17 2,88 0,009 0,022 
U 0,38 1,25 0,001 0,002 Ni 5,94 19,7 0,045 0,150 
     Cd 3,51 8,37 0,027 0,064 
     U 0,11 0,57 0,001 0,004 
 Folhas de Erica arborea L. (0,96 t/ha) Ramos de Erica arborea L. (7,04 t/ha) 
Fe 441 1700 0,423 1,632 Fe 78,7 100 0,554 0,704 
Mn 408 1150 0,392 1,104 Mn 314 720 2,210 5,069 
Cr 1,12 6,01 0,001 0,006 Cr 1,50 10,0 0,011 0,070 
Ni 6,34 14,0 0,006 0,013 Ni 5,71 13,0 0,040 0,092 
Mo 0,75 4,00 0,001 0,004 Mo 0,30 1,22 0,002 0,009 
W 0,42 1,59 0,000 0,002 W 0,34 1,28 0,002 0,009 
As 3,65 30,0 0,004 0,029 Ag 0,13 2,00 0,001 0,014 
     As 0,93 1,80 0,007 0,013 
 Folhas de Halimium umbellatum (L.) Spach (0,75 t/ha) Ramos de Halimium umbellatum (L.) Spach (1,75 t/ha) 
Co 4,77 9,90 0,004 0,007 Ni 5,83 19,0 0,010 0,033 
Ni 6,93 24,0 0,005 0,018 Mo 0,48 2,19 0,001 0,004 
Mo 0,70 3,45 0,001 0,003 Cd 2,12 7,00 0,004 0,012 
Cd 5,82 24,0 0,004 0,018      
W 0,39 1,08 0,000 0,001      
U 0,13 0,37 0,000 0,000      
 Folhas de Quercus faginea Lam. (1,2 t/ha) Ramos de Quercus faginea Lam. (4,8 t/ha) 
Mn 1187 2660 1,425 3,192 Cr 0,64 1,47 0,003 0,007 
Cr 0,57 1,27 0,001 0,002 Ni 3,75 7,00 0,018 0,034 
Cd 0,36 0,80 0,000 0,001 Cd 0,50 2,40 0,002 0,012 
W 0,60 1,25 0,001 0,002 W 0,53 0,94 0,003 0,004 
U 0,10 0,16 0,000 0,000      
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk (4,2 t/ha) Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (0,8 t/ha) t 
Co 0,47 1,30 0,002 0,005 Co 1,17 2,05 0,001 0,002 610 
W 0,80 2,00 0,003 0,008 Cd 0,32 0,77 0,000 0,001 1623 
Ag 0,37 3,00 0,002 0,013 Bi 0,03 0,05 0,000 0,000 25000 
     W 0,56 1,38 0,000 0,001 907 

 
ADORIA 

 Taxa de acumulação 
(mg/kg) 

Taxa de extracção 
(kg/ha)  Taxa de acumulação 

(mg/kg) 
Taxa de extracção 

(kg/ha) 
 média máxima média máxima  média máxima média máxima 
 Folhas de Pinus pinaster Aiton (1,35 t/ha) Ramos de Pinus pinaster Aiton (7,65 t/ha) 
Mn 239 427 0,323 0,576 Mn 94,9 309 0,726 2,367 
Pb 2,66 13,6 0,004 0,018 Pb 5,95 43,3 0,046 0,331 
Cr 3,48 15,8 0,005 0,021 Cr 2,63 7,02 0,020 0,054 
Cd 1,67 3,28 0,002 0,004 Ni 2,62 6,55 0,020 0,050 
Ag 0,59 3,05 0,001 0,004 Cd 2,77 6,24 0,021 0,048 
As 6,07 14,0 0,008 0,019 As 0,82 8,42 0,006 0,064 
 Folhas de Erica arborea L. (0,96 t/ha) Ramos de Erica arborea L. (7,04 t/ha) 
Mn 281 620 0,269 0,595 Mn 207 410 1,457 2,886 
Pb 25,2 148 0,024 0,142 Pb 7,91 59,0 0,056 0,415 
Sn 2,26 13,0 0,002 0,012 Ni 3,37 13,0 0,024 0,092 
W 6,70 58,0 0,006 0,056 W 1,86 9,00 0,013 0,063 
Ag 1,77 16,0 0,002 0,015 Ag 0,38 0,99 0,003 0,007 
As 10,9 26,3 0,010 0,025 As 0,48 5,04 0,003 0,035 
U 0,56 1,86 0,001 0,002 U 0,05 0,15 0,000 0,001 
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk (4,2 t/ha) Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (0,8 t/ha) t 
Pb 3,28 13,0 0,014 0,055 Pb 15,0 23,7 0,012 0,019 53 
Sn 0,31 2,00 0,001 0,008 Ni 1,26 6,00 0,001 0,005 208 
W 2,20 12,0 0,009 0,050 Mo 0,61 1,88 0,000 0,002 666 
Ag 0,71 3,00 0,003 0,013 W 0,31 1,53 0,000 0,001 815 
As 4,17 11,6 0,018 0,049 As 1,20 3,51 0,001 0,003 356 
     U 0,14 1,23 0,000 0,001 1018 
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TAROUCA 
 Taxa de acumulação 

(mg/kg) 
Taxa de extracção 

(kg/ha) 
 Taxa de acumulação 

(mg/kg) 
Taxa de extracção 

(kg/ha) 
 média máxima média máxima  média máxima média máxima 
 Folhas de Pinus pinaster Aiton (1,35 t/ha) Ramos de Pinus pinaster Aiton (7,65 t/ha) 
Cr 0,85 1,09 0,001 0,001 Cr 5,38 8,05 0,041 0,062 
Cd 1,33 1,96 0,002 0,003 Cd 1,48 2,29 0,011 0,018 
W 12,6 21,8 0,017 0,029 W 7,40 10,3 0,057 0,079 
As 3,45 6,36 0,005 0,009 As 0,70 1,56 0,005 0,012 
 Folhas de Erica arborea L. (0,96 t/ha) Ramos de Erica arborea L. (7,04 t/ha) 
Mn 427 440 0,410 0,422 Mn 213 220 1,502 1,549 
Cr 8,73 9,00 0,008 0,009 Cr 19,5 20,0 0,137 0,141 
Mo 1,94 2,00 0,002 0,002 Ni 8,69 9,00 0,061 0,063 
W 52,4 54,0 0,050 0,052 Mo 1,59 1,63 0,011 0,011 
As 5,62 5,79 0,005 0,006 Cd 0,29 0,30 0,002 0,002 
     W 10,7 11,0 0,076 0,077 
     As 0,37 0,38 0,003 0,003 
 Folhas de Halimium umbellatum (L.) Spach (0,75 t/ha) Ramos de Halimium umbellatum (L.) Spach (1,75 t/ha) 
Fe 1108 4200 0,831 3,150 Fe 295 600 0,516 1,050 
Ni 4,43 16,0 0,003 0,012 Ni 4,24 12,0 0,007 0,021 
Mo 1,12 3,00 0,001 0,002 Mo 0,63 1,58 0,001 0,003 
Cd 2,53 8,20 0,002 0,006 Cd 0,68 1,90 0,001 0,003 
Sn 6,32 26,0 0,005 0,020 Sn 1,87 5,00 0,003 0,009 
W 90,8 230 0,068 0,173 W 27,8 64,0 0,049 0,112 
Ag 2,32 20,0 0,002 0,015 Ag 0,19 0,95 0,000 0,002 
As 34,7 280 0,026 0,210 As 2,10 15,1 0,004 0,026 
U 0,11 0,35 0,000 0,000 U 0,03 0,06 0,000 0,000 
 Folhas de Quercus faginea Lam. (1,2 t/ha) Ramos de Quercus faginea Lam. (4,8 t/ha) 
Mn 698 2310 0,838 2,772 Mn 87,3 280 0,419 1,344 
Zn 248 390 0,297 0,468 Zn 61,8 83,0 0,297 0,398 
Cr 0,87 0,98 0,001 0,001 Cr 0,99 1,13 0,005 0,005 
Co 1,96 5,50 0,002 0,007 Co 0,29 1,00 0,001 0,005 
Mo 1,43 1,87 0,002 0,002 Mo 0,39 0,65 0,002 0,003 
Cd 4,63 10,0 0,006 0,012 Cd 2,06 5,70 0,010 0,027 
W 29,3 70,0 0,035 0,084 W 3,88 7,00 0,019 0,034 
As 15,9 28,2 0,019 0,034 As 0,78 1,58 0,004 0,008 
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk (4,2 t/ha) Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (0,8 t/ha) t 
W 15,5 16,0 0,065 0,067 Fe 397 1200 0,318 0,960 1 
As 5,14 5,30 0,022 0,022 Co 1,35 5,90 0,001 0,005 212 
     Ni 3,47 7,00 0,003 0,006 179 
     Mo 0,94 1,63 0,001 0,001 765 
     W 22,2 54,0 0,018 0,043 23 

 
REGOUFE 

 Taxa de acumulação 
(mg/kg) 

Taxa de extracção 
(kg/ha) 

 Taxa de acumulação 
(mg/kg) 

Taxa de extracção 
(kg/ha) 

 média máxima média máxima  média máxima média máxima 
 Folhas de Erica arborea L. (0,96 t/ha) Ramos de Erica arborea L. (7,04 t/ha) 
Mn 553 3111 0,531 2,986 Mn 280 1504 1,971 10,586 
Cr 0,22 1,16 0,000 0,001 Cr 0,83 2,90 0,006 0,020 
Cd 0,63 1,71 0,001 0,002 Cd 1,07 2,91 0,008 0,020 
W 0,42 0,97 0,000 0,001 W 0,14 0,39 0,001 0,003 
As 4,75 13,15 0,005 0,013 As 0,44 1,34 0,003 0,009 
U 0,17 0,79 0,000 0,001 U 0,21 0,82 0,002 0,006 
 Folhas de Quercus faginea Lam. (1,2 t/ha) Ramos de Quercus faginea Lam. (4,8 t/ha) 
Cr 0,48 0,69 0,001 0,001 Cr 0,55 0,73 0,003 0,004 
Mo 1,68 1,77 0,002 0,002 Mo 0,63 1,70 0,003 0,008 
W 0,64 0,98 0,001 0,001 Cd 0,70 1,16 0,003 0,006 
Ag 1,03 2,10 0,001 0,003 W 0,14 0,26 0,001 0,001 
As 6,00 12,0 0,007 0,014 Ag 0,44 0,62 0,002 0,003 
U 0,08 0,17 0,000 0,000 As 2,48 3,27 0,012 0,016 
     U 0,02 0,04 0,000 0,000 
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk (4,2 t/ha) Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (0,8 t/ha) t 
Pb 1,91 6,30 0,008 0,026 Zn 105 201 0,084 0,160 6 
Mo 0,69 1,31 0,003 0,006 Ni 1,74 7,35 0,001 0,006 170 
Cd 0,19 0,42 0,001 0,002 Mo 0,75 1,73 0,001 0,001 724 
Sn 1,62 7,35 0,007 0,031 Cd 0,50 1,37 0,000 0,001 916 
W 1,23 3,15 0,005 0,013 W 1,45 2,50 0,001 0,002 500 
Ag 0,55 1,05 0,002 0,004 As 10,1 23,0 0,008 0,018 54 
As 12,3 30,2 0,051 0,127 U 0,09 0,25 0,000 0,000 4960 
U 0,10 0,38 0,000 0,002       
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RIO DE FRADES 
 Taxa de acumulação 

(mg/kg) 
Taxa de extracção 

(kg/ha) 
 Taxa de acumulação 

(mg/kg) 
Taxa de extracção 

(kg/ha) 
 média máxima média máxima  média máxima média máxima 
 Folhas de Pinus pinaster Aiton (1,35 t/ha) Ramos de Pinus pinaster Aiton (7,65 t/ha) 
Mn 342 955 0,461 1,289 Mn 113 282 0,861 2,157 
Cr 2,84 12,6 0,004 0,017 Cr 3,94 12,3 0,030 0,094 
Co 0,94 1,32 0,001 0,002 Co 0,71 0,96 0,005 0,007 
Ni 4,83 14,0 0,007 0,019 Ni 4,42 8,90 0,034 0,068 
Cd 0,36 0,54 0,000 0,001 Cd 0,70 1,25 0,005 0,010 
W 0,30 0,70 0,000 0,001 W 0,22 0,49 0,002 0,004 
As 7,67 22,6 0,010 0,031 As 2,55 6,39 0,020 0,049 
U 0,06 0,08 0,000 0,000 U 0,02 0,03 0,000 0,000 
 Folhas de Erica arborea L. (0,96 t/ha) Ramos de Erica arborea L. (7,04 t/ha) 
Cr 1,17 6,22 0,001 0,006 Cr 4,56 15,6 0,032 0,110 
Co 0,82 1,17 0,001 0,001 Co 0,67 0,94 0,005 0,007 
Ni 4,45 11,3 0,004 0,011 Ni 3,78 7,21 0,027 0,051 
W 1,23 2,81 0,001 0,003 W 0,48 1,08 0,003 0,008 
As 12,8 32,6 0,012 0,031 As 1,40 3,37 0,010 0,024 
 Folhas de Quercus faginea Lam. (1,2 t/ha) Ramos de Quercus faginea Lam. (4,8 t/ha) 
Mn 744 1848 0,893 2,218 Mn 223 620 1,070 2,974 
Cr 0,83 1,41 0,001 0,002 Cr 0,93 1,53 0,004 0,007 
Ni 4,94 6,00 0,006 0,007 Ni 3,09 4,05 0,015 0,019 
W 2,25 5,25 0,003 0,006 Cd 0,31 0,74 0,001 0,004 
As 24,3 41,5 0,029 0,050 W 0,66 0,79 0,003 0,004 
     Ag 0,43 0,77 0,002 0,004 
     As 2,43 6,47 0,012 0,031 
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk (4,2 t/ha) Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (0,8 t/ha) t 
Cr 0,48 0,71 0,002 0,003 Cr 0,50 0,67 0,000 0,001 1877 
Ni 2,34 7,40 0,010 0,031 Co 1,96 3,78 0,002 0,003 331 
Mo 1,20 1,91 0,005 0,008 W 0,80 1,05 0,001 0,001 1190 
W 1,07 2,25 0,004 0,009 As 2,56 5,57 0,002 0,004 225 
Ag 0,71 2,10 0,003 0,009       
As 6,39 18,9 0,027 0,079       
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SIMBOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
ACP – Análise em Componentes Principais 
CA – Coeficiente Acrópeto 
CAB – Coeficiente de Absorção Biológica 
CAR – Coeficiente de Absorção Relativa 
CAT – Coeficiente de Absorção Temporal 
Ch – Concentração do mesmo elemento, no mesmo órgão, até ao tempo correspondente de 

hibernação, até à maturação ou em órgãos de idade diferente. 
CMNP – Companhia Mineira do Norte de Portugal 
Co – Concentração de um elemento num órgão particular 
Cp – Concentração de um elemento numa dada planta 
CPM – Companhia Portuguesa de Minas 
Cr – Concentração de um elemento noutra espécie utilizada como referência 
Cs – Concentração de um elemento no substrato 
Ct – Concentração de um elemento, num certo órgão da planta, num determinado momento 
CT – Coeficiente de Transferência 
CTC – Capacidade de troca catiónica 
CTCe – Capacidade de troca catiónica efectiva 
CTxC – Concentrações tóxicas críticas. 
CTxC10% – Concentrações tóxicas críticas que provocam uma redução de 10% no crescimento das 

plantas. 
Cx – Concentração de um elemento no órgão padrão da mesma espécie 
DAM – Drenagem ácida de mina 
DTPA – Ácido dietileno triamino pentacético 
EDTA – Ácido etileno-diaminotetracético 
FB – Factor de Bioacumulação ou Factor de Bioconcentração 
FBD – Factor de Biodisponibilidade 
FE – Factor de Enriquecimento 
FT – Factor de Transporte ou Factor de Translocação 
GSB – Grau de saturação de bases 
GSBe – Grau de saturação de bases efectivo 
IGE – Instituto Geográfico do Exército 
l.d. – Limite de detecção 
MOPT – Ministério de Obras Públicas y Transportes 
n.d. – Não detectado 
NUT III – Nomenclatura de Unidades Territoriais, nível III 
SBT – Soma de bases de troca 
SICS – Sociedade Internacional da Ciência do Solo 
USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América 
v. g. – Vértice geodésico 
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