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I - Introdução 
O processo de Monitorização de um projecto sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), tem como objectivo a observação e recolha sistemática de dados sobre o estado 

do ambiente ou sobre os efeitos ambientais do projecto. A descrição desses efeitos deve 

ser feita periodicamente por meio de relatórios cuja execução é da responsabilidade do 

Proponente, no presente caso – SOMINCOR. 

Na sequência da emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 

condicionada, de 13 de Fevereiro de 2008 relativa ao projecto “Mina Neves-Corvo 

2007”, a SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., vem por este meio 

e através deste relatório evidenciar o cumprimento das medidas de minimização, dos 

programas de monitorização, do programa de acompanhamento e gestão ambiental da 

obra, na fase de desactivação e de outros elementos constantes na DIA. 

O presente Relatório de Monitorização (RM) corresponde ao terceiro relatório emitido 

ao abrigo do Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e, assume uma estrutura 

que procura, por um lado, responder integralmente e de forma inequívoca a todos os 

requisitos da DIA e, por outro lado garantir a fácil actualização da informação nos anos 

subsequentes, assim como facilitar a interpretação do desempenho através da 

apresentação de informação, de forma cumulativa. 

O presente RM tem como objectivo apresentar e descrever o processo de verificação e 

recolha de dados, de forma a permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental e evitar, minimizar ou compensar os 

impactes ambientais decorrentes da fase de exploração do projecto. 
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I.1 – IDENTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DA MONITORIZAÇÃO OBJECTO DO RM 

O plano de monitorização objecto do relatório de monitorização comporta as seguintes 

vertentes: 

• Águas subterrâneas: na envolvente do aterro de resíduos – rejeitados para 

avaliação comparativa dos impactes existentes nos recursos hídricos após a 

implementação do projecto de ampliação, alteamento da barragem da cota 252 

para 255 m. 

• Águas superficiais: para controlo das características da água recirculada do 

aterro de resíduos – rejeitados para utilização no processo industrial (recirculado 

da barragem de rejeitados), e do efluente e dos eventuais impactes nas águas 

superficiais receptoras (barranco de Lajes, ribeira de Oeiras e rio Guadiana). 

• Estado das Massas de água: verificação através dos elementos de qualidade 

biológica (macrófitas e macroinvertebrados aquáticos), da qualidade da ribeira 

de Oeiras, aonde é descarregado o efluente industrial tratado. No ano de 2010 

não foi analisada a vertente dos elementos de Hidromorfologia na ribeira de 

Oeiras, uma vez que esta apenas é efectuada de 3 em 3 anos, ou seja só será 

realizada nova campanha em 2012. 

• Ecologia: caracterização da biodiversidade de peixes e bivalves na ribeira de 

Oeiras e avaliação dos eventuais impactes dos metais de bioacumulação Cu, Zn, 

As, Hg nas comunidades aquáticas. 

• Qualidade do Ar: conforme o Plano de Desempenho Ambiental, e tendo em 

consideração que os diversos projectos se encontram em fases diferentes de 

implantação, foi efectuado o controlo durante o mês de Setembro de 2008 para 

avaliação da situação actual e será efectuada nova monitorização só após a 

conclusão da ampliação da lavaria de zinco (conforme solicitado na DIA). 

• Ruído: A DIA apenas preconiza a realização de avaliação após a ampliação da 

Lavaria do Zinco para 1Mt/ano (prevista entrar em funcionamento durante o ano 

de 2011, dependendo dos valores de concentrados de Zn nos mercados 
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internacionais). No entanto decidiu a SOMINCOR efectuar uma caracterização 

da situação em 2008 para avaliação do impacte dos critérios de exposição 

máxima e de incomodidade, tendo em consideração a alteração da legislação de 

ruído no início de 2007, de forma a estabelecer o enquadramento existente com 

esta legislação. Em 2010 não foi efectuada nenhuma campanha de avaliação do 

ruído. Uma nova campanha de monitorização de ruído prevê-se efectuar após a 

conclusão da ampliação da lavaria do zinco. 

 

I.2 – ÂMBITO DO RM (FACTORES AMBIENTAIS CONSIDERADOS E LIMITES ESPACIAIS E 
TEMPORAIS DE MONITORIZAÇÃO) 

Considerando o programa de monitorização descrito no EIA, a DIA considera como 

factores ambientais a monitorizar, na fase de exploração os seguintes: 

• Recursos Hídricos Subterrâneos; 

• Qualidade das Águas Superficiais; 

• Estado das massas de água; 

• Ecologia; 

• Qualidade do Ar; 

• Ruído. 

No que diz respeito ao limite temporal da monitorização, este corresponde sempre que 

possível ao período de 1 ano – ano de 2010. 

Relativamente às águas subterrâneas na envolvente do aterro de resíduos-rejeitados e 

água recirculada deste aterro, a monitorização corresponde a todo o ano, reportando os 

valores obtidos do controlo dos piezómetros existentes (PCL). 

Relativamente às águas superficiais, efluente industrial tratado e meio receptor (ribeira 

de Oeiras e rio Guadiana) apenas se apresentam os valores do 1.º semestre e do mês de 

Dezembro, já que a descarga do efluente foi suspensa a 3 de Junho de 2010 e foi 
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reiniciada em 1 de Dezembro de 2010, tendo por base desta decisão a inexistência de 

caudal na ribeira de Oeiras durante este período. 

Foram monitorizados, na ribeira de Oeiras, 1 local a montante da descarga do efluente e 

6 locais a jusante da descarga. No rio Guadiana foram monitorizados 1 local a montante 

e outro a jusante da confluência da ribeira de Oeiras com esta ribeira. 

Nos trabalhos relativos à classificação das massas de água realizaram-se duas 

campanhas, Inverno e Verão, para caracterização da situação nas duas condicionantes 

mais importantes da ribeira de Oeiras com caudal e com descarga de efluente e sem 

caudal e sem descarga do efluente. 

Para avaliação ecológica, foram continuados os trabalhos de caracterização e 

identificação de locais mais adequados à realização dos trabalhos de controlo. Foi 

efectuada a caracterização da fauna piscícola e análise de metais pesados em peixes, 

bivalves e aves. 

Para a caracterização da qualidade do ar e do ruído não foi efectuada monitorização no 

ano de 2010, uma vez que de acordo com a DIA esta monitorização só se aplica após a 

ampliação da lavaria do zinco, e a sua entrada em funcionamento está prevista para 

2011. 

 

I.3 – ENQUADRAMENTO LEGAL  

Relativamente ao enquadramento legal o procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental é regulado pelos seguintes diplomas: 

• Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro e respectiva Declaração de Rectificação n.º 

2/2006, de 6 de Janeiro; 
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• Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e respectiva Declaração de Rectificação n.º 

13-H/2001, de 29 de Maio. 

Relativamente aos factores ambientais específicos que a DIA propõe monitorizar: 

• A avaliação das águas subterrâneas será efectuada de acordo com as normas de 

qualidade do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, tendo sido utilizados os 

VMA/VMR do Anexo I e Anexo XVI da água destinada à rega; 

• Para a avaliação do efluente serão utilizados os VLE fixados na Licença 

Ambiental n.º 19/2008 da SOMINCOR; 

• Na avaliação das águas superficiais receptoras do efluente, serão utilizadas como 

referência os VMA/VMR constantes nos Anexos X, XII e XXI do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto e no Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro; 

• As avaliações do estado das massas de água terão em linha de conta a Lei n.º 

58/2005, de 20 de Dezembro e o Decreto-Lei nº 77/2006, de 3 de Março; 

 

I.4 – APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO  

A estrutura do presente RM irá obedecer na íntegra ao estipulado no Anexo V da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo a seguinte composição: 

I - Introdução 
 

I.1 - Identificação e Objectivos da monitorização objecto do RM 
I.2 - Âmbito do RM (factores ambientais considerados e limites espaciais e 
temporais da monitorização) 
I.3 - Enquadramento legal 
I.4 - Apresentação da estrutura do relatório 
I.5 - Autoria técnica do RM 

 
II - Antecedentes 
 

II.1 - Referência ao EIA, à DIA, ao plano geral de monitorização apresentado 
no RECAPE, a anteriores RM e a anteriores decisões da autoridade de AIA 
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relativas a estes último 
II.2 - Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os 
impactes objecto de monitorização. Eventual relação da calendarização da 
adopção destas medidas em função dos resultados da monitorização 
II.3 - Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas aos factores 
ambientais objecto de monitorização 

 
 
III - Descrição dos programas de monitorização 
 

III.1 - Recursos Hídricos Subterâneos 
III.2 - Qualidade de Águas Superficiais 
III.3 -Estado das Massas de Água 

III.3.1 - Macroinvertebrados 
III.3.2 - Macrófitas aquáticas 

III.4 - Ecologia 
III.4.1 - Peixes 
III.4.2 - Bivalves 
III.4.3 - Bioacumulação de metais pesados em peixes, aves e bivalves 

III.5 - Qualidade do Ar 
III.6 - Ruído 

 
Para cada factor ambiental: 

Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 
Métodos e equipamentos de recolha de dados 
Métodos de tratamento de dados 
Relação de dados com características do projecto ou do ambiente exógeno ao projecto 
Critérios de Avaliação dos dados 

 
IV - Resultados programas de monitorização 
 

IV.1 - Recursos Hídricos Subterâneos 
IV.2 - Qualidade de Águas Superficiais 
IV.3 -Estado das Massas de Água 

IV.3.1 - Macroinvertebrados 
IV.3.2 - Macrófitas aquáticas 

IV.4 - Ecologia 
IV.4.1 - Peixes 
IV.4.2 - Bivalves 
IV.4.3 - Bioacumulação de metais pesados em peixes, aves e bivalves 

 
Para cada factor ambiental: 

Resultados obtidos 
Discussão e interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios definidos 
Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 
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objecto da monitorização 
Comparação com as previsões efectuadas no EIA 
 

V - Conclusões 
 
V.1 - Recursos Hídricos Subterrâneos 
V.2 - Qualidade de Águas Superficiais – Estado das Massas de Água - Ecologia 

V.2.1 – Barranco das Lajes 
V.2.2 – Ribeira de Oeiras 
V.2.3 – Rio Guadiana 
V.2.4 – Efluente industrial tratado 

 
Para cada factor e sub-factor ambiental: 

Síntese da avaliação de impactes objecto de monitorização e da eficácia das medidas 
adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização 
Proposta de novas medidas de mitigação  e ou alteração ou desactivação de medidas já 
adoptadas 
Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos futuros 
relatórios de monitorização 

 
VI - Anexos 
 

 

I.5 – AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO 
 

A autoria técnica do RM ficou a cargo da EnviEstudos, S.A.. 
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II - Antecedentes 
II.1 – REFERÊNCIA AO EIA, À DIA, AO PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO APRESENTADO NO 
RECAPE, A ANTERIORES RM E A ANTERIORES DECISÕES DA AUTORIDADE DE AIA 
RELATIVAS A ESTES ÚLTIMOS 

O proponente do projecto foi a SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A. 

a entidade licenciadora do projecto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

O EIA foi da responsabilidade da PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, 

Lda., e desenvolvido entre Dezembro de 2006 e Maio de 2007. 

O EIA, datado de Maio de 2007, objecto do presente relatório de monitorização, incidiu 

sobre a Mina de Neves-Corvo, com particular destaque para os seguintes projectos: 

• Projecto de Execução da Barragem do Cerro do Lobo. 4.ª Fase de 

Construção. Remodelação do Projecto de Alteamento da Barragem da 

Cota 252 m para a cota 255 m, já efectuado. 

• Projecto de Deposição em Pasta. Instalação Industrial para Fabrico de 

Pasta, a implementar em 2009/2010. 

• Projecto de Alteração da Lavaria de Estanho para a Lavaria de Zinco, já 

concluído. 

• Projecto de Ampliação da Lavaria de Zinco para 1Mt/ano, a implementar 

em 2009/2010. 

• Projecto de Alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e 

minério de MF, já implementado. 

A DIA do Projecto “Mina de Neves Corvo 2007” foi emitida a 13 de Fevereiro de 2008. 

Dos projectos submetidos a EIA, não se encontravam ainda implementados em 2010: 

• Projecto deposição em pasta; 
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• Projecto de ampliação da Lavaria do Zn para 1Mt/ano. 

Para responder ao plano de monitorização da DIA foi desenvolvido um plano interno na 

SOMINCOR respeitante ao ano de 2010, desenvolvido no capítulo III deste relatório. 

Em 10/05/2010 a DGEG, na qualidade de entidade licenciadora do projecto, remeteu 

para a Agência Portuguesa do Ambiente, o RECAPE do Projecto de Deposição em 

Pasta, o qual foi aprovado em 29/12/2010. 

 

II.2 – REFERÊNCIA À ADOPÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR OU REDUZIR OS 
IMPACTES OBJECTO DE MONITORIZAÇÃO. EVENTUAL RELAÇÃO DA CALENDARIZAÇÃO DA 
ADOPÇÃO DESTAS MEDIDAS EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO1 

De seguida é efectuado um ponto de situação das medidas de minimização propostas na 

DIA de 13 de Fevereiro de 2008, nomeadamente a calendarização da adopção das 

medidas já executadas, a ser executadas actualmente ou a executar no futuro próximo, 

isto para cada factor ambiental em que a DIA propôs medidas de minimização, 

designadamente: Recursos hídricos, Resíduos, Ecologia, Património Arqueológico, 

Qualidade do Ar, Ruído e Paisagem. 

Recursos Hídricos 
 
1. Reabilitação do Barranco das Lajes, a jusante da Barragem de Rejeitados, e da ribeira de Oeiras 
a jusante da zona de lançamento do efluente Esta reabilitação deve incluir a remoção de potenciais 
sedimentos contaminados e a implementação da vegetação característica do ecossistema fluvial ao longo 
da linha de água, de forma a promover a melhoria das condições que favorecem os diferentes habitats 
característicos dos ecossistemas fluviais mediterrâneos. 

RM 2008: Após os estudos e avaliação a realizar no triénio 2009-2011, será proposta a 

metodologia adequada à eventual necessidade de reabilitação. 

RM 2009: Em 2009 foi tomada a decisão de implementar medidas de captação de todas as 

águas de infiltração que escorrem pelo Barranco das Lages, quantidades inferiores a 300 l/h. 

Assim em 2010 será implantado o projecto de recolha de água de infiltração com bombagem 

 
1 Conforme ponto A. Medidas de Minimização, página 3 da DIA. 
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para a barragem do Cerro do Lobo. Após a implementação desta medida será estudada a 

necessidade de recuperação/reabilitação do Barranco das Lages. 

RM 2010: No fim de 2010 foi implementado o projecto de recolha de água de 

infiltração com bombagem para a barragem do Cerro do Lobo as principais 

alterações com previsível redução ou suspensão de caudal só serão sentidas a 

partir da primavera de 2011.   

 
2. No âmbito do projecto de deposição em pasta, deve ser implementado um sistema de cobertura que elimine 
potenciais infiltrações de água no aterro de rejeitados, de forma a serem reduzidos eliminados os lixiviados. 

RM 2008: Está aplicado no projecto de execução a submeter a RECAPE a utilização de 

metodologia adequada à minimização dos lixiviados da cobertura. 

RM 2009: O projecto pasta foi submetido a licenciamento junto da Entidade Coordenadora do 

Licenciamento (DGEG) em Junho de 2009, conjuntamente com a apresentação do RECAPE, que 

está para aprovação, e cuja última revisão foi apresentada no dia 26 de Fevereiro de 2010,. No 

RECAPE atrás mencionado estão presentes as medidas de minimização do referido projecto, 

nomeadamente metodologias adequadas, de forma a minorar os lixiviados da cobertura. 

RM 2010: O RECAPE foi aprovado em 29/12/2010, pelo que as medidas 

preconizadas no RECAPE serão implementadas a partir de 2011 e as mesmas 

serão discriminadas no Relatório de Monitorização de 2011. 

 
3. Para reduzir o risco de rotura da Barragem ou de alguma das suas Portelas: 

 
a) Prosseguir a inspecção e monitorização sistemática do comportamento da Barragem quanto à segurança 
hidráulica e estrutural, bem como os programas de recolha de dados meteorológicos e de qualidade da água, dos 
efluentes e dos rejeitados, assegurando o tratamento e avaliação integrada dos resultados com periodicidade 
adequada. 

RM 2008: Está implementado e é alvo de comunicação sistemática à APA, ARH do Alentejo e 

DGEG, de acordo com o Plano de Desempenho Ambiental da Licença Ambiental n.º 19/2008 e 

da DIA. 

RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: MANTEVE-SE EM 2010. 
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b) Promover a actualização do plano de emergência e alerta com carácter periódico, ou sempre que se alterem 
aspectos essenciais do processo produtivo ou das condições de laboração do Complexo Mineiro. 
 
c) Embora intrínseco ao sistema de aviso e alerta da barragem, deverão ser assinalados localmente os pontos 
mais críticos do vale a jusante, através de sinalética apropriada, sobretudo junto às pontes e nas passagens a vau 
ou proximidade das margens da ribeira de Oeiras e barranco das Lajes. 
 
d) Garantir o prosseguimento da formação do pessoal em matérias relevantes para a segurança das instalações. 
 

RM 2008: As alíneas b) a d) estão contempladas no Plano de Segurança submetido ao INAG em 02/04/07 

e que aguarda parecer. 

RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: MANTEVE-SE EM 2010. A alínea c), só poderá ser implementada 

após aprovação do plano. 

 
e) Assegurar a realização de auditorias regulares em matéria de desempenho ambiental, devendo ser efectuado 
o respectivo registo. 

RM 2008: É realizada auditoria anual por entidade externa, que emite relatório de 

conformidade. 

RM 2009: É realizada auditoria anual por entidade externa, que emite relatório de 

conformidade. Apresenta-se no Anexo 1 o relatório de conformidade do ano 2009. 

RM 2010: É realizada auditoria anual por entidade externa, que emite relatório 

de conformidade. Apresenta-se no Anexo 1 o relatório de conformidade do ano 

2010. 

 
4. Para atenuar os riscos de poluição por gestão inadequada do ciclo de utilização da água: 

 
a) Prosseguir o actual controlo analítico da qualidade da água, do efluente descarregado e do recirculado da 
albufeira dos rejeitados, bem como o controlo existente das condições de funcionamento das estações de 
tratamento, além do controlo já efectuado das características qualitativas fundamentais do meio hídrico, a 
montante e a jusante da descarga. 

RM 2008: Está implementado e é alvo de comunicação sistemática à APA, ARH/Alentejo e DGEG, de 

acordo com o Plano de Desempenho Ambiental da Licença Ambiental n.º 19/2008 e da DIA. 

RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: MANTEVE-SE EM 2010. 
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b) Reavaliar o sistema de medição de caudais no ciclo de utilização da água, reforçando, se necessário, o 
sistema existente, para incorporar novos locais de medição, no sentido de melhor avaliar as alterações resultantes 
da implementação dos projectos previstos. 

RM 2008: Será reavaliada a necessidade após a implementação de todo os projectos-alvo do EIA. 

RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: Foram reforçados os níveis de controlo com a instalação de 

caudalímetros para controlo de águas; a utilizar na Lavaria do Zinco e área de 

empreiteiros, e de água tratada na mina (trabalhos subterrâneos). 

 
c) Promover estudos e pesquisas, visando a introdução de alterações processuais ou a utilização de novos 
reagentes que tenham menores necessidades de água. 

RM 2008: A Somincor promove de forma sistemática através do Departamento Metalúrgico a reavaliação 

dos reagentes utilizados no processo, utilizando para o efeito a Lavaria Piloto, única existente em 

Portugal, tendo-se promovido sempre que possível a utilização de reagentes menos agressivos para o 

ambiente com taxas de biodegradabilidade cada vez maiores. 

RM 2009: Em 2009 não foram alterados os reagentes da lavaria. 

RM 2010: Em 2010 não foram alterados os reagentes da lavaria. 

 
d) Desenvolver acções de sensibilização e formação dos trabalhadores para as questões de salvaguarda dos 
recursos naturais e de protecção ambiental que se prendem directamente com as actividades produtivas do 
Complexo Mineiro, visando, por um lado, a actualização permanente dos técnicos afectos às operações de 
controlo aos novos requisitos dos projectos a implementar e ao progresso científico, tecnológico e legislativo e, 
por outro, a adopção de comportamentos correctos e responsáveis por todos os trabalhadores. 

RM 2008: É prática habitual na Somincor e coordenada pelo Departamento de Estudos e Formação que se 

encontra acreditado. 

RM 2009: Em 2009 foram desenvolvidas as acções sensibilização (indução de ambiente e segurança) e de 

formação sobre sistema de gestão ambiental em que estiveram envolvidos 238 colaboradores, Somincor e 

fornecedores de serviços com actividade em Neves-Corvo. 

RM 2010: Em 2010 foram desenvolvidas acções de formação/sensibilização na 

área do ambiente, designadamente: 86 induções de ambiente a um total de 1.672 

trabalhadores, formação sobre “A Gestão Ambiental na SOMINCOR”, realizada 

nos meses de Fevereiro, Março, Maio e Outubro para 111 formandos, formação 
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sobre “Plano de Emergência Ambiental na SOMINCOR”, realizada em 

Setembro e Novembro para 43 formandos, e o módulo do Sistema de Gestão 

Ambiental da formação inicial de mineiros no dia 21 de Junho para 22 

formandos. 

 
Resíduos 

 
5. O tanque utilizado para conter qualquer derrame que possa ocorrer de óleos usados, terá que ter uma capacidade, no 

mínimo, equivalente ao do reservatório existente. 
 

RM 2008: Encontra-se em fase de análise e implantação um novo reservatório de parede dupla, 

implantação essa que deverá ocorrer em 2009. 

RM 2009: O novo reservatório de óleos usados com 15 m3 de capacidade e de parede dupla foi instalado 

no novo parque de resíduos, com uma área total de 2.500 m2 e uma área coberta com 300 m2 (destinada 

aos resíduos perigosos e/ou contaminados) e uma área impermeabilizada de 1.500 m2, que inclui drenagem 

com separador de hidrocarbonetos, antes da entrada no sistema de drenagem geral. O reservatório antigo 

com capacidade de 50 m3 irá manter-se. A construção deste novo parque de resíduos decorreu no ano de 

2009. 

RM 2010: O novo reservatório de óleos usados com capacidade de 15 m3 entrou 

em funcionamento em Agosto de 2010. Salienta-se que foi desactivado o 

reservatório antigo, em Outubro de 2010, com capacidade de 50 m3. 

 
6. Deverá também dispor-se de material absorvente pronto a usar em caso de pequenos derrames. 

RM 2008: Existe, encontra-se identificado no Anexo 2. 

RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: Medida já implementada. 

 
7. O local de Implantação do reservatório e respectivo equipamento de retenção deverá estar devidamente 
sinalizado (ostentar avisos relativos à proibição de fumar, atear fogo ou utilizar equipamentos susceptíveis de provocar 
faíscas ou calor e ser dotados de extintores e/ou outros meios de combate a incêndios). 

RM 2008: Existe, encontra-se identificado no Anexo 2. 
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RM 2009: Apresenta-se no Anexo 2 fotografias que demonstram o cumprimento desta medida – 

sinalização adequada do novo reservatório de óleos usados. 

RM 2010: Medida já implementada em 2009. 

 
Ecologia 
 
8. Analisar a possibilidade de utilização de outros compostos que estejam na origem dos teores elevados de 
sulfatos, à semelhança do estudo de alteração do tipo de explosivos utilizados na mina. 

RM 2008: Os sulfatos têm origem nos minérios sulfurosos, não sendo possível a sua redução na origem 

pois a composição dos minérios depende da geologia da mina. Em 2009 será implementada a utilização de 

explosivos em emulsão que já foram testados em 2008 e que se considera vir a reduzir a emissão de 

componentes azotados. 

RM 2009: Iniciou-se o processo de substituição dos explosivos utilizados (ANFO) em 2009 por emulsões, 

de forma a reduzir o teor de nitratos no efluente industrial tratado. Comparando os resultados obtidos no 

efluente industrial tratado em 2009 com os de 2008, verifica-se de facto uma redução do valor médio e 

máximo de nitratos e azoto amoniacal; no azoto total verifica-se uma redução do valor médio, embora uma 

ligeira subida do valor máximo. 

RM 2010: Salienta-se que se prevê a substituição total do explosivo ANFO por 

emulsões com rendimentos muito superiores, que minimiza o desperdício de 

nitrato de amónio que é arrastado pelas águas na mina, em fase de 

implementação. Importa referir que em 2010 já se registou uma proporção de 

8,7% de ANFO para 88,2% de Emulsão a granel e 3,12% de Austrogel. A 

substituição total deverá ocorrer em 2012. Ressalva-se que em 2010 também se 

registou uma diminuição da carga de azoto, quer no valor médio, quer no valor 

máximo, embora ocorram pontualmente não conformidades, mas muito 

próximas do VLE. 

 
9. Suspender a emissão total do efluente, durante a ausência de escoamento superficial da ribeira de Oeiras, e 
promover a reutilização da água tratada nos períodos ou anos hidrológicos de seca extrema. 

RM 2008: É prática habitual. Em 2008 foi suspensa a descarga de 1 de Julho de 2008 a 5 de Janeiro de 

2009. 

RM 2009: É prática habitual. Em 2009 a descarga foi suspensa de 8 de Junho a 21 de Dezembro de 2009. 
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RM 2010: É prática habitual. Em 2010 a descarga foi suspensa de 3 de Junho a 

1 de Dezembro de 2010. 

 
10. Estudar e implementar metodologias de tratamento de água alternativas, de forma a cumprir com o bom 
estado da massa de água a jusante da descarga, ou seja, a terá de ser dado cumprimento aos VLE e de se adequar a 
descarga às características do meio receptor, de forma a contribuir para o seu bom estado definido no âmbito da 
aplicação da Directiva Quadro da Água. 

 
11. O estudo e a implementação de novas tecnologias referidas na medida anterior deverão, igualmente, 
contribuir para a redução da emissão do(s) parâmetro(s) com maior impacte sobre as comunidades aquáticas 
(ictiofauna e bivalves) do anexo B-II e de habitats do anexo B-I da Directiva Habitats. 

RM 2008: Apresentamos em Anexo 3 o relatório produzido pelo IST/ISA sobre os testes em curso para 

melhoria da qualidade do efluente (Estudo de optimização do processo de tratamento de águas residuais 

industriais). 

RM 2009: Verificou-se do estudo iniciado em 2008 e terminado em 2009 (Estudo de Optimização do 

Processo de Tratamento de Água Residual Industrial presente como anexo no RM2008), que para a actual 

metodologia o processo de tratamento já utiliza os reagentes mais eficazes, pelo que não é possível 

efectuar a redução dos teores de sulfatos na água da mina. 

A Somincor tomou a decisão de implementar, sempre que possível em função das condições hidrológicas e 

meteorológicas, a descarga zero, com a reutilização máxima de água no processo produtivo. Para a 

prossecução desta medida será necessária a construção de um novo reservatório para retenção de águas 

residuais, já previsto no projecto pasta (reservatório do Cerro da Mina), que deverá estar operacional em 

2011/12, pelo que se pretende ter operacional a descarga zero em 2012. 

RM 2010: MANTEVE-SE EM 2010. Não foi iniciada a construção do 

reservatório por falta de aprovação do REACPE (aprovação em 29 Dezembro 

2010) que incluí este projecto. 

 
Património Arqueológico 
 
12. Garantir a salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a afectar 
directamente pela obra e no caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e 
memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral 
 

RM 2010: O acompanhamento arqueológico da obra foi efectuado entre 8 de 

Junho e 5 de Agosto de 2009 (Projecto Pasta: Fase I – Exploração da Mancha de 

Empréstimo e Construção da Plataforma) e entre 17 de Março e 27 de Julho de 

2010 (Projecto Pasta: Fase II – Edificação da Central Pasta). 
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Durante o acompanhamento arqueológico da obra, todos os vestígios que foram 

detectados, e que poderiam sofrer uma destruição total ou parcial, foram sujeitos 

a medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens e 

escavações arqueológicas).  

A autorização inicial para a realização do Acompanhamento Arqueológico em 

fase de obra foi solicitada ao IGESPAR, em 2009/06/22, tendo a mesma sido 

concedida em 2009/07/06 (Ref. 2009/1(105).  

As actividades realizadas no âmbito do cumprimento desta medida integrarão o 

relatório final de acompanhamento arqueológico referido na medida 17. 

 
13. Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos todas as medidas referentes ao Património. 

RM 2010: As medidas da Declaração de Impacte Ambiental relativas ao 

Património foram inseridas no Caderno de Encargos conforme se pode verificar 

no Plano de Desempenho Ambiental 2009-2011 submetido à DGEG, APA e 

CCDR Alentejo em 24 de Julho de 2008. 

 
14. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 
implantação dos elementos patrimoniais identificados, deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra. 

RM 2010: As áreas utilizadas como estaleiro e como mancha de empréstimo 

foram definidas, a mancha de empréstimo fica localizada dentro da área 

industrial de Neves-Corvo, em área já licenciada para escombreira.  

A área de estaleiro fica situada na envolvente do aterro de rejeitados – Cerro do 

Lobo. 

De acordo com a medida A1 das Condições Técnicas Gerais do Caderno de 

Encargos do Projecto de Execução, “A SOMINCOR / Dono de Obra 

disponibilizou uma Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, 
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manchas de empréstimo e depósito de terras, que foi tida em consideração na 

realização de qualquer uma destas acções”. 

 
15. Deverá ficar prevista a realização de prospecção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de 
empréstimo e depósito de terras, caso as mesmas se encontrem fora das áreas já prospectadas. 

RM 2010: No âmbito do acompanhamento arqueológico, realizado nos períodos 

referidos na medida 12, após a desmatação, foi efectuada a prospecção 

arqueológica sistemática do terreno nas áreas actualmente de visibilidade 

reduzida, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como 

das áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes, e procedeu-se ao 

acompanhamento arqueológico dos trabalhos desenvolvidos nas mesmas. 

As actividades realizadas no âmbito do cumprimento desta medida integrarão o 

relatório final de acompanhamento arqueológico referido na medida 17. 

 
16. Para a fase de obra, deverá ser executado o acompanhamento por arqueólogo de todos os trabalhos que 
impliquem revolvimento e escavação do solo até ao substrato geol6gico, na linha das orientações do Instituto de tutela 
do património arqueológico. 

RM 2010: Foi realizado o acompanhamento arqueológico integral de todas as 

operações que implicaram movimentações de terras, nos períodos referidos na 

medida 12. 

O arqueólogo esteve presente em obra desde o início dos trabalhos, de forma a 

acompanhar efectivamente as intervenções no solo, até atingir a rocha base, 

níveis arqueologicamente estéreis ou a cota máxima de afectação do projecto, 

nas áreas de inserção do projecto, bem como nas áreas de apoio à obra. 

Todas as tarefas definidas foram executadas, de acordo com a sua complexidade 

e dimensão, por um arqueólogo devidamente credenciado para o efeito 

(conforme Decreto-Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho). 

As actividades realizadas no âmbito do cumprimento desta medida integrarão o 

relatório final de acompanhamento arqueológico referido na medida 17. 
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17. O acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de modo efectivo, continuado e directo por um 
arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as, acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais 
mas simultâneas. 

RM 2010: Foi realizado o acompanhamento arqueológico integral de todas as 

operações, que implicaram movimentações de terras, nos períodos referidos na 

medida 12. 

O arqueólogo esteve presente em obra desde o início dos trabalhos, de forma a 

acompanhar efectivamente as intervenções no solo, até atingir a rocha base, 

níveis arqueologicamente estéreis ou a cota máxima de afectação do projecto, 

nas áreas de inserção do projecto, bem como nas áreas de apoio à obra. 

Após a desmatação, foi efectuada a prospecção arqueológica sistemática do 

terreno nas áreas actualmente de visibilidade reduzida, com a finalidade de 

colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de depósitos 

temporários e empréstimos de inertes, e procedeu-se ao acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos desenvolvidos nas mesmas. 

Todas as tarefas definidas foram executadas, de acordo com a sua complexidade 

e dimensão, por um arqueólogo devidamente credenciado para o efeito 

(conforme Decreto-Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho). 

No âmbito da realização destes trabalhos será, nos termos da legislação em 

vigor, elaborado um Relatório Final do Acompanhamento Arqueológico que será 

submetido a aprovação do IGESPAR, I.P. Este relatório dirá respeito a todas as 

actividades de acompanhamento arqueológico realizadas em resposta ao 

solicitado nas medidas da DIA n.os 12, 15 e 16. Este relatório integrará ainda o 

relatório final relativo às escavações de A-de-Pires realizadas no âmbito da 

resposta à medida  19. 

 
18. As ocorrências n.o 1, 2, 3 e 37, localizadas na área envolvente da Barragem de Rejeitados, deverão ser 
cartografadas e deverá ser garantida a salvaguarda desses sítios contra intervenções que impliquem a ocupação, 
revolvimento ou escavação do solo nas áreas de interesse arqueológico. 
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RM 2008: As áreas indicadas encontram-se vedadas conforme apresentado no Anexo 4 – Património 

Arqueológico. 

RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: Estes trabalhos foram implementados e objecto de aprovação pelo 

IGESPAR, I.P., tendo sido desenvolvidos no âmbito do projecto “Sinalização de 

Ocorrências de Interesse Patrimonial no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, 

finalizado e aprovado pela entidade de tutela, em ofício de 17 de Setembro de 

2010, com a referência 2007/1 (105). 

 
19. Na ocorrência 1, deverá fazer-se o registo documental (descritivo, gráfico, fotográfico e topográfico) das 
estruturas rurais que ainda se conservam emersas. Na área da ocorrência 1, deverão executar-se sondagens manuais, 
numa área total de, pelo menos, 20 m2, de caracterização do sítio arqueológico subjacente ao agregado rural. As 
sondagens devem localizar-se, preferencialmente, em zonas não afectadas pelas lavras do povoamento florestal. 

RM 2008: Trabalho a realizar em 2009. 

RM 2009: A medida 19 foi efectuada em 2009 apresentando-se no Anexo 3, o respectivo relatório de 

diagnóstico de caracterização arqueológica e também a aprovação do IGESPAR. 

RM 2010: No que respeita a ocorrência 1, A-de-Pires, foi remetido ao IGESPAR 

em 20 de Maio de 2009, o Pedido de Autorização para a realização do registo 

documental e intervenção arqueológica numa área total de 38 m2. A autorização 

foi concedida através do ofício do IGESPAR Ref. 2007/1(105), de 2009/06/18. 

Os trabalhos foram já realizados e o respectivo Relatório Preliminar foi 

submetido ao IGESPAR, tendo sido alvo de aprovação em 13 de Janeiro de 

2010. No âmbito da realização destes trabalhos será, nos termos da legislação 

em vigor, elaborado um Relatório Final dos trabalhos arqueológicos que será 

submetido a aprovação do IGESPAR, I.P. Este relatório final integrará o relatório 

final de acompanhamento arqueológico referido na medida 17. 

20. Relativamente às ocorrências N.º 1, 2. 3. 36 e 37, deverá, também, proceder-se à sua sinalização através da 
colocação de placas informativas que refiram a estação arqueológica e a sua natureza. 

RM 2008: Efectuado e verificável no Anexo 4 – Património Arqueológico. 
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RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: Estes trabalhos foram implementados e objecto de aprovação pelo 

IGESPAR, I.P., tendo sido desenvolvidos no âmbito do projecto “Sinalização de 

Ocorrências de Interesse Patrimonial no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, 

finalizado e aprovado pela entidade de tutela, em ofício de 17 de Setembro de 

2010, com a referência 2007/1 (105). 

 
Qualidade do Ar 
 
21. Deverá proceder-se à cobertura dos depósitos de detritos e de materiais finos para evitar o seu arrastamento 
por acção dos agentes erosivos e, eventualmente, adopção de um sistema de aspersão de água (nomeadamente através 
de camiões cisterna) sobre as vias de circulação não pavimentadas e sobre todas as áreas significativas de solo que 
fiquem a descoberto durante largos períodos, especialmente na época seca do ano e em dias ventosos. 
 

RM 2010: Os depósitos não são definitivos, estando prevista a reutilização 

destes materiais ao longo do desenvolvimento do projecto (ver depósitos 

temporários nas figuras seguintes): 

  

Figura 1 – Depósitos temporários de terras 

As vias de circulação são aspergidas várias vezes por dia (ver figuras seguintes): 
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Figura 2 – Mancha de empréstimo 

  

Figura 3 – Caminho para a Barragem de Rejeitados – Couto Mineiro 

  

Figura 4 – Caminho para a Barragem de Rejeitados – Fora do Couto Mineiro 
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Figura 5 – Frente de obra na Barragem de Rejeitados 
 

22. Deverá efectuar-se o transporte de materiais, como terras, areias e britas em camiões fechados, ou com a 
carga coberta. 
 

RM 2010: As terras na Fase I do Projecto Pasta (Exploração da Mancha de 

Empréstimo e Construção da Plataforma) foram humedecidas antes do 

transporte (ver figuras seguintes). 

  

Figura 6 – Terras humedecidas na mancha de empréstimo e transporte das mesmas. 

Na Fase III do Projecto Pasta (Construção de Células e da Estrada de Apoio) o 

escombro transportado por ter granulometria que não permite a sua dispersão 

(não têm materiais finos) e, apresentar um teor de humidade significativo (uma 

vez que provêm directamente do fundo da mina, encontrava-se já húmido. Na 

figura seguinte é possível ver que o escombro se encontra húmido. 
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Figura 7 – Deposição de escombro na BCL 
 

Na fase de construção do Projecto de Ampliação da Lavaria do Zinco manteve-

se o controlo do transporte dos materiais, tendo para esta actividade sido sempre 

exigido a cobertura da carga, sempre que justificável. 

23. Sempre que necessário, deverão ser realizadas molhas em todos os acessos às frentes de obra, nomeadamente 
no acesso da Barragem de Rejeitados. 
 

RM 2010: As vias de circulação são aspergidas várias vezes por dia (ver figuras 

seguintes): 
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Figura 8 – Aspersão das vias de acesso à obra (Projecto Pasta) 

 

  

Figura 9 – Aspersão das vias de acesso à obra (Projecto de Ampliação da Lavaria do Zn) 
 

 
24. Deverá instalar-se uma unidade de lavagem de rodados a saída do estaleiro correctamente sinalizada. 
 

RM 2010: Não existe uma área propriamente identificada como zona de 

estaleiro no caso do Projecto Pasta. A movimentação de equipamento efectua-se 

entre a área industrial de Neves Corvo e o aterro de resíduos do Cerro do Lobo, 

por uma via interna da empresa aonde se encontram instaladas as medidas de 

minimização de impactes adequadas, já relatadas na medida anterior: sistema de 

captação de água contaminadas, reservatório de emergência para contenção de 

derrames, etc. Assim, não se justifica a necessidade de instalação desta medida, 

também pelo material dos rodados não ser contaminado, e a maior parte do 

terreno onde os camiões circulam é de terra batida, pelo que não se justifica a 
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instalação de uma unidade de lavagem de rodados. Existem medidas 

complementares para redução de emissão de partículas, rega de caminhos e 

lavagem/aspiração de zonas asfaltadas. 

No que respeita ao Projecto de Ampliação da Lavaria do Zinco a área do 

projecto localiza-se dentro da zona industrial da SOMINCOR. 

 
25. Deverá proceder-se à manutenção periódica das máquinas e veiculas afectos à obra em condições adequadas 
de funcionamento, que pode ser realizada nas oficinas do Complexo no caso de os equipamentos serem propriedade da 
SOMINCOR, ou em oficina licenciada, nos restantes casos. 
 

RM 2010: É prática existente para equipamentos da SOMINCOR, ou de 

empreiteiros com estaleiro permanente em Neves Corvo; nos restantes casos é 

efectuada em oficina licenciada no exterior do Couto Mineiro de Neves Corvo e 

da responsabilidade dos empreiteiros.  

No caso específico dos trabalhos de transporte de materiais (terras e escombro) e 

construção de células no aterro, os equipamentos são sujeitos a manutenção no 

estaleiro em Neves Corvo, do empreiteiro responsável por estes trabalhos 

 
Ruído 

 
26. Para os receptores em que se verifiquem situações de incumprimento, após a ampliação da Lavaria de Zinco, 
deverão ser adoptadas medidas de minimização, nomeadamente, insonorização de equipamentos e/ou da nave 
Industrial, cujo projecto terá como base os níveis sonoros registados nas quatro campanhas de monitorização a efectuar 
no primeiro ano de funcionamento da Lavaria. 
 

RM 2008: Será aplicado se necessário após a execução do referido projecto. 

RM 2009: Manteve-se em 2009. 

RM 2010: MANTEVE-SE EM 2010. 

 
Paisagem 

 
27. Deverão delimitar-se as zonas de trabalho, para que haja uma menor perturbação do terreno envolvente à 
obra, seja para armazenar materiais, seja para o parqueamento de maquinaria, entre outros usos. 
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RM 2010: A área do Projecto Pasta foi previamente definida com o apoio 

topográfico (restringindo ao máximo a área de intervenção) (ver figuras 

seguintes). Apesar de não haver estacas colocadas no terreno; a zona de trabalho 

foi definida pela própria decapagem do terreno. 

  

Figura 10 – Exemplos de limites da zona de trabalho definidos pela decapagem 

A área do Projecto de Ampliação da Lavaria do Zinco encontra-se dentro da 

zona industrial da SOMINCOR, estando por isso desde logo delimitada à área da 

própria infraestrutura. 

 
28. Deverá evitar-se o depósito, mesmo que temporário, de resíduos criados pelo pessoal afecto à obra, 
nomeadamente restos de materiais de construção, embalagens, entre outros desperdícios produzidos durante uma obra, 
assegurando desde o início da obra a recolha destes e o seu adequado destino final. 
 

RM 2010: Os resíduos gerados na Fase I do Projecto Pasta (Exploração da 

Mancha de Empréstimo e Construção da Plataforma), mais concretamente na 

área de implantação da nova estrada (por exemplo, sacas de cimento e resíduos 

domésticos) foram recolhidos pelo empreiteiro, existindo sempre o cuidado de 

manter o local limpo, sem quaisquer resíduos. 

Os resíduos gerados durante a fase II e III do Projecto Pasta (Edificação da 

Central de Pasta e Construção de Células e da Estrada de Apoio) foram geridos 

pela SOMINCOR, tendo sido disponibilizados contentores para a sua separação, 

devidamente rotulados e com contactos para solicitar a recolha, junto aos locais 
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de produção (1 cuba de 1.000 l – para Resíduos Industriais Banais - RIB, 2 

contentor de 1.100 l – para RIB, 1 bidão de 200 l – para RIB, 1 cuba de 1.000 l – 

para Embalagens Contaminadas, 1 contentor multibenne de 10 m3 – para 

Madeira, 1 caixa de metal de 1.000 l – para Sucata de Ferro, 1 bidão de 200 l – 

para Absorventes Contaminados, 1 bidão de 200 l – para Vidro, 1 bidão de 200 l 

– para Plástico e 1 contentor de 1.100 l – para Papel e Cartão), de acordo com as 

regras adoptadas pela empresa, em quantidade e dimensões adequadas aos 

resíduos produzidos (ver fotografias seguintes). 

  

  

Figura 11 – Contentores disponibilizados pela SOMINCOR junto à obra do Projecto Pasta 

Os resíduos gerados durante o Projecto de Ampliação da Lavaria do Zinco foram 

igualmente geridos pela SOMINCOR, tendo sido disponibilizados contentores 

para a sua separação de acordo com as regras adoptadas pela empresa, em 

quantidade e dimensões adequadas aos resíduos. 
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Foram implementadas, pelos empreiteiros, rotinas de limpeza e recolha dos 

resíduos espalhados no terreno junto às obras. 

 
29. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra e 
que se situem fora da área intervenção, nomeadamente todas as espécies que se localizem na envolvente da área de 
trabalho. 

 

RM 2010: No que respeita à medida 29, só foram feitas intervenções no terreno 

sujeito a decapagem (no caso do Projecto Pasta), salvaguardando-se deste modo 

as espécies fora da área de intervenção, não tendo sido afectadas espécies fora da 

área de intervenção. A área do Projecto de Ampliação da Lavaria do Zinco está 

dentro da zona industrial da SOMINCOR, não tendo sido afectadas espécies 

arbóreas (azinheiras e/ou sobreiros). 

 
 
 

II.3 – REFERÊNCIA A EVENTUAIS RECLAMAÇÕES OU CONTROVÉRSIA RELATIVAS AOS 
FACTORES AMBIENTAIS OBJECTO DE MONITORIZAÇÃO 

À semelhança dos anos de 2008 e 2009, em 2010 a SOMINCOR não recebeu 

reclamações relativas aos factores ambientais, objecto da monitorização evidenciada 

neste relatório. 



RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
2010 

Código: 

Data    : 

Página : 

RM2010-DIA 
2011-03-23 
35 de 113 

 

MINA DE NEVES-CORVO 

 

Relatório Anual de Monitorização Mina de Neves-Corvo 2010 da Declaração de Impacte Ambiental Projecto “Mina de Neves Corvo 2007” 

 

                                                

III - Descrição dos programas de monitorização2 
A monitorização do projecto é da responsabilidade do proponente, e efectua-se com a 

periodicidade e nos termos constantes da DIA ou, na sua falta, do EIA. O proponente 

deve submeter à apreciação da autoridade de AIA os respectivos relatórios de 

monitorização, nos prazos fixados. Esta monitorização é realizada de acordo com um 

Programa de Monitorização que deve contemplar: 

• Parâmetros a monitorizar; 

• Locais (ou tipos de locais) e frequência das amostragens ou registos, incluindo, 

quando aplicável, a análise do seu significado estatístico; 

• Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários; 

• Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da 

construção, do funcionamento ou da desactivação do projecto ou outros factores 

exógenos ao projecto, procurando identificar os principais indicadores 

ambientais de actividade do projecto; 

• Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 

programas de monitorização; 

• Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a 

revisão do programa de monitorização. 

Na DIA de 13 de Fevereiro de 2008 foram propostos os planos de monitorização que se 

descrevem de seguida: 

 

III.1 – RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS3 

III.1.1 – Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 

Os parâmetros a medir apresentam-se no Quadro 1. No que respeita aos locais de 

amostragem existem actualmente 14 pares de piezómetros designados por PCL, 
 

2 Conforme ponto B. Planos de Monitorização, página 8 da DIA. 
3 Conforme páginas 8 a 10 da DIA. 
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encontrando-se 6 pares no corpo principal, 4 pares na portela ME1 e 4 pares na portela 

ME2, dispostos a jusante da barragem e cada par instalado a diferentes profundidades, 

sendo que o número impar atinge os – 20 m e o número par os – 10 m. Na zona de 

montante, encontram-se mais 3 piezómetros e na zona de jusante mais 6 piezómetros. A 

localização dos pontos de amostragem apresenta-se no Quadro 2. 

 

III.1.2 – Métodos e equipamentos de recolha de dados 

Apresentam-se nos Quadros 1 e 2. 

Quadro 1: Águas Subterrâneas – Parâmetros a medir, métodos e equipamentos de recolha 

Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem Laboratório 

Nível piezométrico m Sonda eléctrica de fita métrica Mensal 
Operador 
Ambiente 

pH Escala Sorensen Electrometria NP-411:1966 

Trimestral 
(Amostragem por 

bomba 
submersível após 
bombagem de 3 

minutos) 

Laboratório 
Somincor 

Condutividade µS/cm a 20ºC Electrometria NP-732:1969 

Cloretos mg/l Cl Volumetria, NP-731:1969 

Cálcio mg/l Ca Volumetria NP-506: 1967 

Nitratos mg/l NO3 Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Cobre mg/l Cu Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Sulfatos mg/l SO4 Volumetria  M017:2008 

Arsénio total mg/l As 
Espectrometria de absorção atómica 
com geração de hidretos                      
SMEWW 3114B,C:1997 

Oxigénio 
dissolvido % saturação de O2 Electrometria ISO 5814:1990 

Anual 
(Amostragem por 

bomba 
submersível após 
bombagem de 3 

minutos) 

Sódio mg/l Na 
Espectrometria de absorção atómica 
- chama                
SMEWW3111B:1999 

Potássio mg/l K 
Espectrometria de absorção atómica 
- chama                
SMEWW3111B:1999 

Dureza Total mg/l CaCO3 Volumetria NP-424: 1966 

Nitritos mg/l NO2 Espectrometria de absorção 
molecular  NP-624:1972 

Azoto Amoniacal mg/l NH4 
Espectrometria de absorção 
molecular /Volumetria                           
SMEWW4500NorgB:1997 

Sólidos 
Suspensos Totais 
(SST) 

mg/l Gravimetria ISO 11923:1997 
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Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem Laboratório 

Zinco total mg/l Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Ferro total mg/l Fe 
Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Manganês total mg/l Mn 
Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Mercúrio mg/l Hg 
Espectrometria de absorção atómica 
- vapor frio                                            
SMEWW 3112B:1999 

Chumbo total mg/l Pb Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Estanho mg/l Sn  SMEWW                                              
MM 5.4 EAA-GC 

Laboratório IST Hidrocarbonetos 
Aromáticos 
Polinucleares 

mg/l 

Medição da fluorescência por 
ultravioleta após cromatografia em 
camada fina.                             
SMEWW 6440-B 

 
 

Quadro 2: Águas Subterrâneas – Localização dos pontos de amostragem (Datum 73) 

Coordenadas de Localização dos Piézometros 

Referência M P Z 

PCL1 -233 304.0 17 903.5 224.5 
PCL2 -233 302.6 17 905.9 224.2 
PCL3 -233 262.2 17 960.9 224.0 
PCL4 -233 261.0 17 963.1 223.7 
PCL5 -233 323.2 17 981.5 215.1 
PCL6 -233 320.9 17 983.4 214.8 
PCL7 -233 277.0 18 043.7 214.2 
PCL8 -233 275.9 18 046.5 214.2 
PCL9 -233 364.9 18 048.8 220.8 
PCL10 -233 363.0 18 050.8 220.6 
PCL11 -233 317.9 18 112.8 214.9 
PCL12 -233 316.4 18 114.8 214.8 
PCL13 -233 387.5 17 135.1 239.3 
PCL14 -233 386.1 17 132.5 239.1 
PCL15 -233 371.5 17 099.8 237.4 
PCL16 -233 369.8 17 096.7 237.3 
PCL17 -233 348.1 17 147.0 239.2 
PCL18 -233 347.0 17 144.2 239.1 
PCL19 -233 334.6 17 112.6 237.7 
PCL20 -233 333.6 17 109.6 237.6 
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Coordenadas de Localização dos Piézometros 

Referência M P Z 

PCL21 -233 517.7 16 773.8 243.9 
PCL22 -233 515.6 16 771.9 243.9 
PCL23 -233 492.6 16 734.4 243.0 
PCL24 -233 489.9 16 732.3 242.9 
PCL25 -233 513.9 16 830.0 243.9 
PCL26 -233 511.8 16 828.3 243.7 
PCL27 -233 481.9 16 796.4 243.6 
PCL28 -233 479.6 16 794.6 243.4 
PCL31 -233 066.38 17 328.82 247.44 
PCL32 -233 444.03 16 919.87 242.19 
PCL33 -232 859.71 16 812.41 209.98 
PCL34 -232 054.98 16 884.81 193.21 
PCL35 -232 566.62 17 616.40 219.97 
PCL36 -232 611.46 18 613.98 176.57 
PCL41 -234 670.43 16 471.73 264.20 
PCL42 -234 668.15 17 374.02 265.38 
PCL43 -234 390.22 18 265.64 271.52 

 

III.1.3 – Métodos de tratamentos de dados 

Os dados são recolhidos da base de dados eSigAMB, correspondentes aos parâmetros, 

periodicidades e locais exigidos pela DIA. 

Para este relatório, além do procedimento normal, foram identificados os valores que 

não estavam conformes com os requisitos legais, quando disponíveis, e estes foram 

assinalados. Para os parâmetros com valores não conformes, foram construídos gráficos 

comparativos dos vários locais, utilizando os valores máximos registados para cada 

parâmetro ao longo do ano. 
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III.1.4 - Relação dos dados com características do projecto ou do ambiente exógeno ao 
projecto 

A deposição de resíduos perigosos no Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo pode levar 

à contaminação das águas subterrâneas. Neste sentido, são monitorizados vários 

piezómetros a montante e a jusante da infra-estrutura, para avaliação de eventuais 

impactes. 

 

III.1.5 - Critérios de avaliação dos dados 

A DIA refere que “As águas serão avaliadas de acordo com as normas de qualidade 

fixada nos termos do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, utilizando-se como critério 

os limites fixados no Anexo I, relativo à Qualidade das águas destinadas à produção de 

água para consumo humano e, ainda, os limites do Anexo XVI da água destinada à 

rega.” 

Deste modo, os dados foram comparados com os valores dos documentos legislativos 

atrás referidos. 

Os dados são introduzidos na base de dados eSigAMB, que possui um sistema de 

autocontrolo e validação de dados que permite saber, imediatamente após a introdução 

dos mesmos, se existe incumprimento dos valores legais. 

 

III.2 – QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS4 

III.2.1 – Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 

No Quadro 3 apresentam-se as coordenadas dos locais de amostragem de qualidade das 

águas superficiais. Nos Quadros 4 a 9 apresentam-se os parâmetros medidos. 

 
 
 

 
4 Conforme páginas 11 a 16 da DIA. 
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Quadro 3: Locais de amostragem de qualidade das águas superficiais 

 Estação 
Coordenadas (Datum 73) 

M P 
Efluente Industrial Tratado (EIT) EH1 -232 735,2 15 207,2 

Recirculado da Barragem de Rejeitados IBR2 -233 580,0 17 260,0 

Barranco das Lajes IBR22 -233 258,6 18,177,8 

Ribeira de Oeiras 

ROL5 – Horta da Reveza -234 290 12 060 

ROL18 – Malhão Largo -232 800 15 870 

ROL19 – Monte do Pereiro -231 920 16 720 

ROL19B – Monte Queimado -232 145 18 640 

ROL 20 – Monte da Caiada -231 010 18 990 

ROL 22 – Ponte para Penilhos -226 800 25 520 

ROL 22D – Água Santa Morena -224 875 34 150 

Rio Guadiana GUAL 24 - Azenhas -224 280 42 525 

GUAL 25 - Convento -225 795 41 310 

 

III.2.2 – Métodos e equipamentos de recolha de dados 

São apresentados nos Quadros 4 a 9 os parâmetros, locais de amostragem e os métodos 

e equipamentos de recolha de dados referentes a efluente industrial tratado, recirculado 

da barragem de rejeitados, barranco das Lajes, ribeira de Oeiras e rio Guadiana. 

Quadro 4: Efluente Industrial Tratado (EIT) – Estação EH1. Parâmetros a medir, métodos 
e equipamentos e frequência de amostragem 

Parâmetros Unidade Métodos de análise Laboratório e/ou 
Equipamento 

Frequência de 
Amostragem 

pH Escala Sorensen Electrometria Sonda 
multiparamétrica 
Hydrolab MS5 Continuo         

Registo Diário 

Oxigénio dissolvido % saturação de O2 Electrometria 

Condutividade μS/cm Electrometria 

Caudal m3/h   

HydroRanger 
200Siemens 
Milltronics 

Azoto total mg/l N 

 “Standard Methods for the 
Examination of Water and Waste 
Water “(última edição)

Laboratório 
Somincor 

Quinzenal         
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento Hobo 

Water Sampler 
Azoto Amoniacal mg/l NH4 

Espectrometria de absorção 
molecular                                              
ASTM D-1426:2003-Método A 

 Cloretos mg/l Cl Volumetria, NP-731:1969 
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Parâmetros Unidade Métodos de análise Laboratório e/ou 
Equipamento 

Frequência de 
Amostragem 

Nitratos mg/l NO3 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Sulfatos mg/l SO4 Volumetria  M017:2008 

Cobre total mg/l Cu 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Carência 
Bioquímica de 
Oxigénio (CBO5) mg/l O2 Electromérico ISO5815-1:2003 

Laboratório 
Somincor 

Mensal           
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento Hobo 

Water Sampler 

Carência Química 
de Oxigénio (CQO) mg/l O2 

Espectrofotometria do Absorção 
molecular                                    
ASTM D-1252:2006-Método B 

Sólidos Suspensos 
Totais (SST) mg/l Gravimetria ISO 11923:1997 

Arsénio total mg/l As 

Espectrometria de absorção atómica 
com geração de hidretos                      
SMEWW 3114B,C:1997 

Cádmio mg/l Cd 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Chumbo total mg/l Pb 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Crómio total mg/l  Cr 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
ISO 9174:1998 

Ferro total mg/l Fe 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Manganês total mg/l Mn 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Mercúrio mg/l Hg 

Espectrometria de absorção atómica 
- vapor frio                                             
SMEWW 3112B:1999 

Níquel total mg/l Ni 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Zinco total mg/l 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Alumínio mg/l Al ICP SMEWW 3120 
Laboratório IST 

Estanho mg/l Sn 
 SMEWW                                              
MM 5.4 EAA-GC

Fenóis mg/l C6H5OH 
Espectrometria de absorção 
molecular                                      
MMA/42 

Laboratório 
ARH/Alentejo 

TRIMESTRAL     
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento Hobo 

Water Sampler 
Fósforo total mg/l P 

Espectrometria de absorção 
molecular                                              
MMA/44 

Sulfuretos mg/l S 
 SMEWW                                              
MMA/31                                      
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Parâmetros Unidade Métodos de análise Laboratório e/ou 
Equipamento 

Frequência de 
Amostragem 

Antimónio mg/l Sb 
 SMEWW                                              
MM 5.2 EAA-GH

Laboratório IST 

ANUAL          
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento Hobo 

Water Sampler 

Bário mg/l Ba  SMEWW  3120 ICP

Berílio mg/l Be 
 SMEWW                                              
MM 5.4 EAA-GC

Boro mg/l B  SMEWW  3120 ICP

Cobalto mg/l Co 
 SMEWW                                              
MM 5.4 EAA-GC

Molibdénio mg/l Mo  SMEWW  3120 ICP

Prata mg/l Ag 
 SMEWW                                              
MM 5.4 EAA-GC

Selénio total mg/l Se 
 SMEWW                                              
MM 5.2 EAA-GH

Tálio mg/l Tl 
 SMEWW                                              
MM 5.4 EAA-GC

Titânio mg/l Ti  SMEWW  3120 ICP

Vanádio mg/l V  SMEWW  3120 ICP

Fosfato de Tributilo mg/l 
Cromatografia gasosa / detector 
fotométrico de chama 

Laboratório APA 

 
Quadro 5: Recirculado da barragem de rejeitados. Parâmetros a medir, métodos e 

equipamentos e frequência de amostragem 

Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem 

Laboratório e/ou 
Equipamento 

Caudal m3/h   CONTÍNUO 
Foxboro 2800-
Saba-ASF-G 

pH Escala Sorensen Electrometria NP-411:1966 QUINZENAL       
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento 
Hobo Water 

Sampler 
Laboratório 
Somincor 

Oxigénio 
dissolvido % saturação de O2 Electrometria ISO 5814:1990 

Condutividade μS/cm a 20ºC Electrometria NP-732:1969 

Sulfatos mg/l SO4 Volumetria  M017:2008 

 Cloretos mg/l Cl Volumetria, NP-731:1969 

Cobre total mg/l Cu 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Cálcio mg/l Ca Volumetria NP-506: 1967 MENSAL          
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento 
Hobo Water 

Sampler 

Sólidos 
Suspensos Totais 
(SST) mg/l Gravimetria ISO 11923:1997 
Carência 
Bioquímica de 
Oxigénio (CBO5) mg/l O2 Electromérico ISO5815-1:2003 

Carência Química 
de Oxigénio 
(CQO) mg/l O2 

Espectrofotometria do Absorção 
molecular                                    
ASTM D-1252:2006-Método B 
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Arsénio total mg/l As 

Espectrometria de absorção atómica 
com geração de hidretos                      
SMEWW 3114B,C:1997 

Zinco total mg/l 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Nitratos mg/l NO3 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

TRIMESTRAL      
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento 
Hobo Water 

Sampler 

Laboratório 
Somincor 

Azoto Amoniacal mg/l NH4 
Espectrometria de absorção 
molecular /Volumetria                           
SMEWW4500NorgB:1997 

Azoto Kjeldahl mg/l N 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Carbonatos mg/l CaCO3 Volumetria ISO 9963-1:1994 

Alcalinidade mg/l CaCO3 Volumetria ISO 9963-1:1994 

Dureza Total mg/l CaCO3 Volumetria NP-424: 1966 

Sólidos 
Dissolvidos Totais mg/l 

Gravimetria                                           
SMEWW 2540B, C:1997 

Cádmio mg/l Cd 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

ANUAL           
Composta num 
período de 24 

horas por 
amostragem de 15 

em 15 minutos. 
Equipamento 
Hobo Water 

Sampler 

Chumbo total mg/l Pb 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Crómio total mg/l  Cr 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
ISO 9174:1998 

Manganês total mg/l Mn 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Mercúrio mg/l Hg 

Espectrometria de absorção atómica 
- vapor frio                                             
SMEWW 3112B:1999 

Níquel total mg/l Ni 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

 
Quadro 6: Barranco das Lajes. Parâmetros a medir, métodos e equipamentos e frequência 

de amostragem 

Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem 

Laboratório e/ou 
Equipamento 

pH Escala Sorensen Electrometria NP-411:1966 

MENSAL 

LABORATÓRIO 
SOMINCOR 

Condutividade μS/cm a 20ºC Electrometria NP-732:1969 

Cloretos mg/l Cl Volumetria, NP-731:1969 

Sulfatos mg/l SO4 Volumetria  M017:2008 

Cobre total mg/l Cu 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Oxigénio 
dissolvido % saturação de O2 Electrometria ISO 5814:1990 
Sólidos 
Suspensos Totais 
(SST) mg/l Gravimetria ISO 11923:1997 TRIMESTRAL 

Nitratos mg/l NO3 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 
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Arsénio total mg/l As 

Espectrometria de absorção atómica 
com geração de hidretos                     
SMEWW 3114B,C:1997 

Zinco total mg/l 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Cálcio mg/l Ca Volumetria, NP-506:1967 

Carência Química 
de Oxigénio 
(CQO) mg/l O2 

Espectrofotometria do Absorção 
molecular                                    
ASTM D-1252:2006-Método B 

ANUAL LABORATÓRIO 
SOMINCOR 

Carência 
Bioquímica de 
Oxigénio (CBO5) mg/l O2 Electromérico ISO5815-1:2003 

Azoto Amoniacal mg/l NH4 
Espectrometria de absorção 
molecular /Volumetria                           
SMEWW4500NorgB:1997 

Azoto Kjeldahl mg/l N 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Ferro total mg/l Fe 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Manganês total mg/l Mn 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Cádmio mg/l Cd 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Chumbo total mg/l Pb 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Crómio total mg/l  Cr 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
ISO 9174:1998 

Mercúrio mg/l Hg 

Espectrometria de absorção atómica 
- vapor frio                                             
SMEWW 3112B:1999 

Níquel total mg/l Ni 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

 
Quadro 7: Ribeira de Oeiras (ROL5, ROL18, ROL19B e ROL22) – Parâmetros a medir, 

métodos e equipamentos e frequência de amostragem 

Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem 

Laboratório e/ou 
Equipamento 

Temperatura ºC Termometria (no local) 

MENSAL 
(pontual) 

LABORATÓRIO 
SOMINCOR 

pH Escala Sorensen Electrometria NP-411:1966 

Condutividade μS/cm a 20ºC Electrometria NP-732:1969 
Oxigénio 
dissolvido % saturação de O2 Electrometria ISO 5814:1990 
Sólidos 
Suspensos Totais 
(SST) mg/l Gravimetria ISO 11923:1997 
Carência Química 
de Oxigénio 
(CQO) mg/l O2 

Espectrofotometria do Absorção 
molecular                                    
ASTM D-1252:2006-Método B 
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Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem 

Laboratório e/ou 
Equipamento 

Carência 
Bioquímica de 
Oxigénio (CBO5) mg/l O2 Electromérico ISO5815-1:2003 

Azoto Amoniacal mg/l NH4 
Espectrofotometria do Absorção 
molecular                                    
ASTM D-1426:2003-Método A 

Azoto Kjeldahl mg/l N 

Espectrometria de absorção 
molecular /Volumetria                           
SMEWW4500NorgB:1997 

Nitritos mg/l NO2 
Espectrometria de absorção 
molecular  NP-624:1972 

Amoníaco não 
ionizado mg/l N 

Espectrometria de absorção 
molecular, M010:2008 
L’Analyse de L’Eau,pag.946, 8ªed, 1996 

Cobre total mg/l Cu 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Cobre solúvel mg/l Cu 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 após filtragem 

Zinco total mg/l 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

 Cloretos mg/l Cl Volumetria, NP-731:1969 

Fosfatos mg/l PO4 
Espectrometria de absorção 
molecular, SMEWW 4500P-B,E:1999

Nitratos mg/l NO3 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Sulfatos mg/l SO4 Volumetria  M017:2008 

Arsénio total mg/l As 

Espectrometria de absorção atómica 
com geração de hidretos                      
SMEWW 3114B,C:1997 

TRIMESTRAL 
(pontual) 

Ferro total mg/l Fe 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                
SMEWW 3030B,F:1997 

Mercúrio mg/l Hg 

Espectrometria de absorção atómica 
- vapor frio                                             
SMEWW 3112B:1999 

 
Quadro 8: Ribeira de Oeiras (ROL19, ROL20 e ROL22D) – Parâmetros a medir, métodos 

e equipamentos e frequência de amostragem 

Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem 

Laboratório e/ou 
Equipamento 

pH Escala Sorensen Electrometria NP-411:1966 

TRIMESTRAL 
(pontual) 

LABORATÓRIO 
SOMINCOR 

Condutividade μS/cm a 20ºC Electrometria NP-732:1969 

Oxigénio 
dissolvido % saturação de O2 Electrometria ISO 5814:1990 

Sólidos 
Suspensos Totais 
(SST) mg/l Gravimetria ISO 11923:1997 

Carência Química 
de Oxigénio 
(CQO) mg/l O2 

Espectrofotometria do Absorção 
molecular                                    
ASTM D-1252:2006-Método B 
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Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem 

Laboratório e/ou 
Equipamento 

Azoto Kjeldahl mg/l N 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Cobre total mg/l Cu 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Zinco total mg/l 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

 Cloretos mg/l Cl Volumetria, NP-731:1969 

Fosfatos mg/l PO4 
Espectrometria de absorção 
molecular, SMEWW 4500P-B,E:1999

Nitratos mg/l NO3 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Sulfatos mg/l SO4 Volumetria  M017:2008 

Carência 
Bioquímica de 
Oxigénio (CBO5) mg/l O2 Electromérico ISO5815-1:2003 

SEMESTRAL 
(pontual) 

Azoto Amoniacal mg/l NH4 
Espectrometria de absorção 
molecular /Volumetria                           
SMEWW4500NorgB:1997 

Arsénio total mg/l As 

Espectrometria de absorção atómica 
com geração de hidretos                      
SMEWW 3114B,C:1997 

Ferro total mg/l Fe 

Espectrometria de absorção atómica 
- chama                                                 
SMEWW 3030B,F:1997 

Mercúrio mg/l Hg 

Espectrometria de absorção atómica 
- vapor frio                                             
SMEWW 3112B:1999 

 
Quadro 9: Rio Guadiana – Parâmetros a medir, métodos e equipamentos e frequência de 

amostragem 

Parâmetros Unidade Métodos de análise Frequência de 
Amostragem 

Laboratório e/ou 
Equipamento 

pH Escala Sorensen Electrometria NP-411:1966 

MENSAL 
(pontual) 

LABORATÓRIO 
SOMINCOR 

Condutividade μS/cm a 20ºC Electrometria NP-732:1969 

Carência Química 
de Oxigénio 
(CQO) mg/l O2 

Espectrofotometria do Absorção 
molecular                                    
ASTM D-1252:2006-Método B 

Cobre total mg/l Cu 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Zinco total mg/l 
Espectrometria de absorção atómica 
ISO 8288:1986 

Cloretos mg/l Cl Volumetria, NP-731:1969 

Nitratos mg/l NO3 
Espectrometria de absorção 
molecular, M015:2008 

Sulfatos mg/l SO4 Volumetria  M017:2008 
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III.2.3 – Métodos de tratamentos de dados 

Os dados são recolhidos da base de dados eSigAMB, correspondentes aos parâmetros, 

periodicidades e locais exigidos pela DIA. 

Para este relatório, além do procedimento normal, foram identificados e assinalados os 

valores que não estavam conformes com os requisitos legais, quando disponíveis. 

 

III.2.4 – Relação dos dados com características do projecto ou do ambiente exógeno ao 
projecto 

A descarga do efluente da mina após tratamento é efectuada na ribeira de Oeiras, a linha 

de água mais próxima do Complexo Mineiro, que desagua no rio Guadiana. Na 

envolvente do Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo, onde se faz a deposição de 

resíduos perigosos, existe outra linha de água, o barranco das Lajes. 

Neste sentido, são monitorizadas todas estas linhas de água, em vários pontos, para 

avaliação de eventuais impactes. 

 

III.2.5 – Critérios de avaliação dos dados 

A DIA refere que “Se, no efluente Industrial tratado, ocorrerem valores superiores aos 

VLE fixados na licença de descarga, ou se, na ribeira de Oeiras, se verificarem valores 

superiores aos VMA das águas para fins piscícolas ou aos objectivos de qualidade 

mínima das águas superficiais, deverão tomar-se medidas”. 

Deste texto se deduz que os dados do efluente industrial tratado devem ser avaliados de 

acordo com os VLE impostos pela licença de descarga (neste caso a Licença Ambiental) 

e os dados da ribeira de Oeiras de acordo com os VMA para fins piscícolas ou aos 

objectivos de qualidade mínima das águas superficiais, impostos legalmente. Assim, os 

valores obtidos para cada parâmetro foram avaliados de acordo com o exposto. 
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Os dados são introduzidos na base de dados eSigAMB, que possui um sistema de 

autocontrolo e validação, que permite saber, imediatamente após a introdução dos 

mesmos, se existe incumprimento dos valores legais. 

 

III.3 – ESTADO DAS MASSAS DE ÁGUA5 

III.3.1 – Macroinvertebrados 

III.3.1.1 – Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 

Para a comunidade de macroinvertebrados aquáticos, os parâmetros a medir foram: 

Número total de indivíduos por unidade de amostragem e por local (N), número total de 

taxa (s), índices diversidade S (inverso do índice de Simposon) e H’ (Shannon-Wienner). 

Foi igualmente medida a qualidade biológica das águas usando 2 índices bióticos, o 

índice para a Ribeira de Oeiras (IBO) e o índice IPtIs (Invertebrate Portuguese Index, 

South), este último adoptado pelo INAG para os rios Mediterrânicos. Tendo em conta a 

perturbação potencial que a descarga da mina produz na ribeira, foi caracterizada em 

cada local a estrutura das comunidades de macroinvertebrados e as relações de 

similaridade entre locais. 

No sentido de avaliar o impacte provocado pela emissão do efluente da ETAM foram 

definidos vários locais de amostragem ao longo da ribeira de Oeiras e Carreiras. Como 

locais de referência foram estabelecidos três locais na ribeira de Oeiras, situados a 

montante do ponto de descargado efluente: 1C (Monte Ossada), 2 (Monte Bentes) e 5 

(Horta da Raveza) e dois locais na ribeira de Carreiras: C1 (localizado mais a montante) 

e C2 (situado a jusante já perto da confluência com o rio Guadiana). A jusante do ponto 

de descarga do efluente foram estabelecidos dez locais de amostragem: 13 (antigo ponto 

de descarga do efluente), 14 (actual ponto de descarga), 16 (Vertedor da ribeira), 18 

(Malhão Largo), 19 (Monte Pereiro), 19B (Monte Queimado), 20B (Monte da Caiada), 

21 (Monte Velho), 22 (Ponte de Penilhos) e posteriormente o local 22D (Fonte Santa). 

 
5 Conforme página 17 da DIA. 
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III.3.1.2 – Métodos e equipamento de recolha de dados 

Todo o processo de amostragem e tratamento de dados foi feito de acordo com as 

normas do Instituto Nacional da Água – INAG e a Directiva Quadro da Água (Lei da 

Água – Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro e Decreto-Lei nº 77/2006, de 30 de Março). 

A amostragem dos macroinvertebrados foi feita com uma rede de mão (abertura padrão 

de 30x30 cm, 0,5 mm de malha) pelo processo de "kick-and-sweep sampling". A 

metodologia é a adoptada pelo INAG para a aplicação da Directiva Quadro da Água e 

consiste na perturbação do substrato com o pé tendo a rede a jusante, de forma a 

recolher os invertebrados arrastados. A extensão do arrasto é de cerca de 1 m. Em cada 

local de amostragem são feitas 6 recolhas distribuídas proporcionalmente pelos 

principais macrohabitats (substrato pedregoso e/ou arenoso, vegetação submersa, zonas 

de água corrente, zonas de remanso). Estas sub-unidades de amostragem constituem 

uma amostra cumulativa que é colocada em sacos de plástico devidamente etiquetados, 

transportada numa mala térmica com gelo para o laboratório onde se procede à triagem 

imediata dos organismos vivos e à sua conservação em álcool a 70 % para posterior 

identificação. 

Como indicadores de qualidade das águas são utilizados vários parâmetros biológicos, 

como o número total de organismos por local, número de taxa (como medida de 

diversidade), índices bióticos, percentagem de organismos intolerantes de acordo com o 

IBO e IPtIs, percentagem de EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera: 

organismos tidos como intolerantes) e métodos de análise multivariada. 

 

III.3.1.3 – Métodos de tratamento de dados 

A identificação dos invertebrados é feita recorrendo a uma colecção bibliográfica de 

cerca de 90 obras de carácter geral e específico para grupos em particular. A 

determinação dos índices de diversidade é feita usando o software “Primer” enquanto os 
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índices bióticos são calculados em folhas Excel. Os detalhes sobre o cálculo do índice 

IBO estão indicados nos relatórios. 

O IPtIs (Invertebrate Portuguese Index, South) foi desenvolvido no âmbito da 

introdução da Directiva Quadro da Água em Portugal. O valor do índice é determinado 

em função do número de famílias e nível de tolerância das mesmas e da situação em 

locais de referência e calcula-se da seguinte maneira: 

IPtIs = 0.4 * (n.º total de famílias/mediana de referência) + 0.2 * (IASTP-2/mediana de 

referência) + 0.2 * (EPT/mediana de referência) + 0.2 * (log (sel. EPTCD+1) / mediana 

de referência), 

Sendo EPT o número de famílias dos taxa Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera e 

Sel. EPTCD o número de Chloroperlidae, Nemouridae, Leuctridae, Leptophlebidae, 

Ephemerellidae, Philopotamidae, Limnephilidae, Psychomyiidae, Sericostomatidae, 

Elmidae, Dryopidae e Athericidae. O IPtIs foi aplicado a todos os locais das ribeiras de 

Oeiras e Carreiras aplicando as classes de qualidade relativas ao tipo S1 <100 (Sul 1 

com bacia de drenagem inferior a 100 km2). Os valores do índice variam entre 0 e 1. As 

classes de qualidade consideradas são: 

4. Qualidade excelente: valor superior a 0.97 

5. Qualidade boa: valor entre 0.72 e 0.97 

6. Qualidade razoável: valor entre 0.48 e 0.72 

7. Qualidade medíocre: valor entre 0.24 e 0.48 

8. Qualidade má: valor inferior a 0.24 

A análise multivariada dos dados é inteiramente feita com o programa PRIMER 6 para 

Windows. São produzidas matrizes de (1) locais de amostragem vs. número e tipo de 

invertebrados amostrados e (2) locais de amostragem vs. parâmetros ambientais. 
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A matriz biológica é reduzida por eliminação de taxa com carácter esporádico e aplicada 

a transformação log (x+1). Os locais de amostragem são comparados por relações de 

similaridade da sua fauna utilizando o Índice de Bray-Curtis. 

As relações de similaridade são sujeitas a análise aglomerativa (procedimento 

CLUSTER) e por “Non-metric Multidimensional Scaling” (MDS). A consistência dos 

grupos obtidos com base na técnica de ordenação MDS deve ser testada de modo a 

determinar se os grupos são formados ao acaso ou porque efectivamente reflectem uma 

diferença entre as amostras. Tecnicamente, interessa investigar se a variância entre 

amostras dos mesmos grupos é menor ou igual à variância entre amostras de diferentes 

grupos (em termos de similaridade). Isto pode ser feito por permutações (n=1000) 

utilizando o procedimento ANOSIM. 

Outra forma aplicada para avaliar a consistência faunística entre dois grupos de 

invertebrados é a técnica de SIMPER (Similarity/distance percentages, species/variable 

contributions, Primer 6). Este processo calcula a similaridade média entre os locais do 

mesmo grupo e a dissimilaridade média entre os grupos considerados, do que resulta 

uma listagem dos taxa mais característicos de cada conjunto de locais e a listagem dos 

taxa que mais contribuem para a diferença entre grupos. A sobreposição de Bubble plots 

à MDS de dados biológicos permite a determinação dos taxa que mais relevantes (como 

por exemplo os mais sensíveis) e a visualização das suas abundâncias relativas em todos 

os locais. 

Os valores dos parâmetros físico-químicos são transformados de modo a poderem ser 

tratados estatisticamente. Regra geral, x’ = log10(x+1) ou x’ = √√x. Só os dados com 

distribuição não normal são transformados. Uma vez que os parâmetros ambientais 

diferem muito nas suas unidades são também padronizados de modo a serem colocados 

numa mesma escala. Isto é feito por subtracção do valor médio de cada parâmetro ao 

valor da amostra; o valor resultante é então dividido pelo desvio padrão do total de 
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amostras. O resultado é o de obter valores para cada padrão com uma variação entre –2 

e +2 e uma média de zero. 

É produzida uma matriz de dissimilaridade (= distância) entre pares de locais, de acordo 

com as diferenças nos parâmetros físico-químico. Para tal é utilizada a Distância 

Euclidiana Normalizada. Aqui é utilizada o procedimento SIMILARITY. Tal como no 

caso da matriz de dados biológicos, os locais com um ambiente químico e físico 

idêntico tem uma similaridade de 100 % (ou 1), o que corresponde a uma distância num 

espaço bidimensional de 0 (dissimilaridade = 1 – similaridade). Tal como no caso dos 

dados biológicos, as relações de similaridade entre locais de amostragem são sujeitas a 

uma análise aglomerativa, tendo por base os parâmetros ambientais. 

Os valores de distância entre locais com base nos parâmetros ambientais são também 

expressos num diagrama bidimensional por MDS. Deste modo é possível comparar se a 

informação biológica e ambiental são coincidentes. Tal como no caso da MDS dos 

dados biológicos, a consistência dos grupos obtidos por MDS dos parâmetros 

ambientais pode ser medida por ANOSIM. Em alternativa também temos seguindo o 

método de Análise de Componentes Principais (PCA), baseado na distância Euclidiana, 

e que resulta graficamente na distribuição das amostras por um gráfico de dois eixos 

(x,y) onde se podem observar as distâncias das amostras em relação à origem e onde se 

podem observar os gradientes físico-químicos mais importantes que determinam a sua 

posição nos eixos através de sistema de setas. 

O passo seguinte é perguntar de que modo a que os dados ambientais podem explicar a 

matriz de dados biológicos. Isto é feito por comparação da ordenação biológica com a 

dos dados químicos (correlação entre as duas matrizes de (dis)similaridade para o 

conjunto dos dados ambientais e para as combinações possíveis com 1, 2, 3 e n dados 

ambientais. Quais os dados ambientais que por si só ou em conjunto explicam o padrão 

biológico observado? Este passo é precedido de uma operação que elimina os dados 

ambientais autocorrelacionados. O processo é feito pelo procedimento BIOENV. 
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Seguidamente comparar-se á de novo a matriz de similaridade de dados biológicos com 

versões reduzidas da tabela de taxa, de modo a saber quais são aqueles que mais 

contribuem para os padrões estruturais da comunidade observados. O procedimento 

utilizado é BVSTEP. Este processo permite determinar taxas indicadoras de condições 

ambientais. Outra forma de relacionar os dados biológicos com os ambientais consiste 

em usar novamente o procedimento “Bubble-plots” para a quantidade relativa dos 

valores dos parâmetros ambientais seleccionados mas desta vez aplicá-lo à ordenação 

MDS dos parâmetros biológicos. 

 

III.3.1.4 – Relação dos dados com características do Projecto ou do ambiente exógeno ao 
projecto 

A descarga do efluente da mina após tratamento é efectuada na ribeira de Oeiras, a linha 

de água mais próxima do Complexo Mineiro, que desagua no rio Guadiana. Na 

envolvente do Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo, onde se faz a deposição de 

resíduos perigosos, existe outra linha de água, o barranco das Lajes, que é afluente da 

ribeira de Oeiras. 

Neste sentido, são monitorizadas estas linhas de água, em vários pontos, para avaliação 

de eventuais impactes. 

 

III.3.1.5 – Critérios de Avaliação dos dados 

Dado o valor indicador dos invertebrados, a qualidade das determinações taxonómica é 

essencial neste tipo de trabalhos. A identificação de todos os taxa mais comuns na 

ribeira tem sido conferida por especialistas; alguns dos menos comuns têm sido 

igualmente enviados a especialista. Os grupos para os quais não há especialistas são 

classificados a um nível mais geral (ex. Hidracarina, Diptera Chironomidae). 
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III.3.2 – Macrófitas aquáticas 

III.3.2.1 – Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 

A metodologia a partir de 2009 foi diferente da aplicada em 2008 e anos anteriores já 

que se pretendeu seguir a metodologia de campo definida para o elemento macrófitas 

(pormenorizada no “Protocolo de Amostragem e Análise para os Macrófitos”, do 

manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo a 

directiva Quadro da Água), pelo Instituto da Água (INAG I.P. 2008) no âmbito da 

integração da Directiva Quadro da Água em Portugal (Comissão Europeia 2000). 

Apesar desta metodologia poder não ser tão eficaz na monitorização da ribeira de 

Oeiras, já que depende em larga medida de plantas que habitam os corredores fluviais, 

sem estar necessariamente dentro de água. Quando se suspeita de alterações químicas 

dentro de água, as plantas verdadeiramente aquáticas são boas indicadoras, de qualidade 

de ambiente. As outras plantas causam “ruídos” nas matrizes de dados (e.g. um carvalho 

a crescer à beira de um ribeiro pode dizer muito quanto à qualidade da cortina ripícola, 

mas nada quanto à qualidade da água). No entanto, o protocolo do INAG foi utilizado 

como forma padronizada, permitindo a comparação do estado ecológico da Ribeira de 

Oeiras com outros locais, a sua categorização no quadro ecológico nacional e a 

aplicação futura do índice ecológico que deverá brevemente ser adoptado em Portugal 

para a monitorização ecológica dos rios com base em macrófitas. 

Seguindo este método, analisou-se a cobertura/abundância das espécies terrestres, 

higrófitas, hidrófitas e helófitas encontradas no canal e nas margens em 17 locais, sendo 

dois na ribeira de Carreiras e os restantes na ribeira de Oeiras. Foi recolhida informação 

de campo complementar à lista de espécies, de acordo com as regras do INAG e usando 

as fichas de campo do manual do INAG. Para a análise estatística consideraram-se 

unicamente as espécies do canal (higrófitas, hidrófitas e helófitas), já que deverão ser 

estas as mais afectadas pela qualidade química da água da ribeira. 



RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
2010 

Código: 

Data    : 

Página : 

RM2010-DIA 
2011-03-23 
55 de 113 

 

MINA DE NEVES-CORVO 

 

Relatório Anual de Monitorização Mina de Neves-Corvo 2010 da Declaração de Impacte Ambiental Projecto “Mina de Neves Corvo 2007” 

 

Efectuaram-se inventários florísticos integrais, ou seja, a lista total de espécies 

encontradas na área total do rio incluindo o canal e as margens, na área designada antes 

por corredor fluvial. O inventário de campo é baseado na percentagem de cobertura de 

cada espécie no total da área amostrada. Para a atribuição da área/cobertura superficial 

de cada espécie no troço, em percentagem, imaginam-se as plantas de dada espécie 

todas empurradas para a extremidade do troço e a área que tal ocuparia. Esta 

percentagem é convertida numa escala semi-quantitativa: 

 0 = Ausente 

 1 ≤ 0,1% 

 2 = 0,1-1% 

 3 = 1-2,5% 

 4 = 2,5-5% 

 5 = 5-10% 

 6 = 10-25% 

 7 = 25-50% 

 8 = 50-75€ 

 9 ≥ 75% 

A vegetação aquática foi caracterizada em 17 locais de amostragem: 2 situados na 

Ribeira de Carreiras – C1 (Alcaria Morta) e C2 (Oliveiras) e 15 situados na Ribeira de 

Oeiras – 1ª (Morgadinho), 1C (Monte da Ossada), 2 (Monte de Bentes), 3 (Ponte da 

Camacha), 5 (Horta da Reveza), 6 (Ponte de Neves), 14 (saída actual do efluente), 16 

(Vertedor da ribeira), 18 (Malhão Largo), 19 (Monte do Pereiro), 19B (Monte 

Queimado), 20B (Monte da Caiada), 21 (Monte Velho), 22 (Ponte de Penilhos), 22D 

(Fonte Santa). No Quadro 10 apresentam-se as coordenadas geográficas dos locais 

estudados. 

Quadro 10: Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem de macrófitas aquáticas 
Local Ribeira Latitude N Longitude W Altitude (m) 

C1 Carreiras 37º31’15.8’’ 7º55’35.3’’ 251 
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Local Ribeira Latitude N Longitude W Altitude (m) 

C2 Carreiras 37º36’39.3’’ 7º41’01.8’’ 66 
1A Oeiras 37º28´35.1’’ 8º01’34.6’’ 200 
1C Oeiras 37º31’00.2’’ 8º00’32.2’’ 241 
2 Oeiras 37º31’39.2’’ 8º00’11.3’’ 238 
3 Oeiras 37º32’31.8’’ 7º59’36.7’’ 220 
5 Oeiras 37º33’32.7’’ 7º59’31.6’’ 220-217 
6 Oeiras 37º33’56.8’’ 7º58’41.7’’ 217 

14 Oeiras 37º34’17.1’’ 7º57’38.1’’ 206 
16 Oeiras 37º34’32.7’’ 7º57’18.4’’ 205 
18 Oeiras 37º34’12.2’’ 7º57’09.1’’ 202 
19 Oeiras 37º34’41.4’’ 7º56’36.9’’ 200 

19B Oeiras 37º34’43.1’’ 7º00’32.2’’ 241 
20B Oeiras 37º35’07.6’’ 7º55’28.6’’ 190 
21 Oeiras 37º36’16.5’’ 7º51’34.0’’ 151 
22 Oeiras 37º37’30,0’’ 7º48’35.4’’ 123 

22D Oeiras 37º38’28.1’’ 7º44’48.2’’ 91 

 

III.3.2.2 – Métodos e equipamento de recolha de dados 

Seguindo a metodologia adoptada, o comprimento de troço a amostrar foi de cerca de 

100 m, que deve ser suficiente para reflectir a diversidade das espécies existentes. O 

inventário inicia-se com a localização do início de cada troço de amostragem. A ficha de 

campo (Anexo I do protocolo do INAG) foi preenchida em cada local tendo as 

informações constantes sido gravadas em ficheiros de som. Esta ficha inclui 8 secções: 

(A) identificação do local de amostragem, (B) caracterização do troço de amostragem, 

(C) características do canal, (D) características das margens, (E) características da 

vegetação, (F) fotografias e observações gerais, (G) inventário florístico (lista de 

espécies e grau de cobertura de cada espécie no troço) e (H) esboço esquemático do 

troço de amostragem (que não foi efectuado). 

O inventário florístico baseia-se na percentagem de cobertura de cada espécie na área do 

troço de amostragem. Todas as espécies que ocorrem no canal e nas margens foram 

inventariadas, até à linha que corresponde à extrema dos terrenos que as águas cobrem 

em condições de cheias médias anuais, sem transbordar para o solo natural, 
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habitualmente enxuto. Em sítios de pouca profundidade, o inventário é feito em 

ziguezague através do canal, de jusante para montante, de forma a não perturbar os 

habitats já inventariados. Quando não foi possível percorrer a pé o troço ou partes dele, 

o inventário foi feito da margem. Todas as espécies desconhecidas ou de duvidosa 

identificação no campo foram trazidas para laboratório ou fotografadas. Foram tiradas 

fotografias do troço, da vegetação no seu todo e de espécies que se destacam pela 

importância ou outras razões. 

III.3.2.3 – Métodos de tratamento de dados 

O tratamento de dados é o aplicado aos invertebrados. Os dados de abundância foram 

colocados numa matriz de locais vs. taxa. As relações de similaridade entre locais de 

amostragem foram quantificadas por aplicação do Índice de Bray-Curtis. A matriz 

simétrica de similaridade resultante foi sujeita a uma análise aglomerativa (método de 

associação média) pelo procedimento CLUSTER, de modo a visualizar 

semelhanças/diferenças entre locais (não foi feito em 2010 dada a falta de grupos na 

ordenação MDS). Seguidamente foi utilizada a análise multidimensional (MDS) que 

permite a ordenação dos dados num espaço bidimensional. Foi ainda utilizada a rotina 

SIMPER para determinar as espécies quemais contribuíram para a diferença entre os 

grupos de locais observados nas análises CLUSTER e MDS. Finalmente realizou-se um 

teste estatístico à similaridade entre os grupos observados através da análise de 

ANOSIM. 

Na análise da qualidade química da água foi aplicada a Distância Euclidiana 

Normalizada e posteriormente realizada uma Principal Components Analysis (PCA) 

para aqueles locais onde a série de dados era mais alargada. Quando a série de dados era 

mais reduzida esta análise não se justificou. 

Todas as análises descritas utilizaram o programa PRIMER versão 6 para Windows. 
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III.3.2.4 – Relação dos dados com características do Projecto ou do ambiente exógeno ao 
projecto 

A descarga do efluente da mina após tratamento é efectuada na ribeira de Oeiras, a linha 

de água mais próxima do Complexo Mineiro, que desagua no rio Guadiana. Na 

envolvente do Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo, onde se faz a deposição de 

resíduos perigosos, existe outra linha de água, o barranco das Lajes, que é afluente da 

ribeira de Oeiras. 

Neste sentido, são monitorizadas estas linhas de água, em vários pontos, para avaliação 

de eventuais impactes. 

III.3.2.5 – Critérios de Avaliação dos dados 

Comparação entre locais a montante (sem descarga do efluente) e a jusante da descarga 

do efluente e locais de referência sempre que possível na mesma bacia hidrográfica do 

Guadiana. 

 

III.4 – ECOLOGIA6 

III.4.1 – Peixes 

III.4.1.1 – Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 

São medidas: espécies presentes, densidades, proporções de espécies e indivíduos 

exóticos e tamanhos dos exemplares. Foram seleccionados quatro pontos de 

amostragem na Ribeira de Oeiras: Horta da Reveza (P1 – RO 5), situado a montante da 

mina, Malhão Largo (P2 – RO 18), Caiada (P3 – RO 20B) e Ponte de Penilhos (P4 – 

RO 22), situados a jusante. 

Os pontos foram seleccionados devido à existência de “pegos” com água suficiente já 

que não existia caudal no período de realização do trabalho de campo. 

 
6 Conforme página 17 da DIA. 
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III.4.1.2 – Métodos e equipamento de recolha de dados 

Em cada um dos pontos definidos, a técnica de amostragem utilizada foi a pesca 

eléctrica, recorrendo-se para o efeito a um aparelho portátil Hans Grassl EL62, 600 V-

DC, 10. O protocolo de amostragem utilizado foi o desenvolvido pelo INAG no âmbito 

da implementação da Directiva Quadro da Água (INAG, 2008a). Segundo este 

documento, o comprimento do troço de amostragem deve ser 20 vezes a largura média 

da ribeira, nunca devendo ser inferior a 100 m. 

Todos os indivíduos capturados são mantidos em tinas apropriadas para posterior 

identificação, medição (precisão de 1 mm) e contagem. Os animais foram devolvidos ao 

seu habitat natural, excepto aqueles cuja identificação é duvidosa, exigindo confirmação 

em laboratório. Estes indivíduos foram conservados em álcool a 96º. As espécies 

exóticas capturadas não foram devolvidas ao meio aquático. Posteriormente à 

amostragem, procede-se à caracterização biofísica de cada troço. 

 

III.4.1.3 – Métodos de tratamento de dados 

A abundância das várias espécies capturadas em cada ponto de amostragem e para cada 

classe dimensional é obtida através do cálculo do valor de CPUE (captura por unidade 

de esforço expressa em número de indivíduos capturados/minuto). 

Os indivíduos capturados foram, após medição, distribuídos por classes de comprimento 

cujo intervalo varia consoante a espécie em questão. Os exemplares da espécie G. 

holbrooki, que apresentam uma dimensão mais reduzida, foram distribuídos por classes 

dimensionais com intervalos de 2 mm. 

Por outro lado, as espécies L. microcephalus e L. comizo que podem apresentar maiores 

dimensões e consequentemente uma maior amplitude de comprimento entre os 

indivíduos de maiores e menores dimensões, foram distribuídas por classes 
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dimensionais com intervalos de 10 mm. As restantes espécies capturadas foram 

distribuídas por classes dimensionais com intervalos de 5 mm. 

Na bacia hidrográfica do Guadiana, caracterizada por um elevado número de 

endemismos, o género Luciobarbus spp. encontra-se representado por quatro espécies 

distintas, designadamente, L. microcephalus, L. comizo, Luciobarbus steindachneri 

Almaça, 1967 e Luciobarbus sclateri Gunther, 1868 (Rogado et al., 2005). Apesar das 

suas semelhanças em termos físicos, a sua identificação é relativamente fácil quando 

adultos, o mesmo não sucedendo quando se está na presença de exemplares mais jovens 

e de menor dimensão onde as características especificas discriminantes são pouco 

nítidas. Desta forma, e uma vez que para confirmar a sua taxonomia em laboratório 

seria necessário sacrificar todos os animais, optou-se por classificar os barbos 

capturados cujo comprimento total era inferior a 120 mm (comprimento total 

geralmente associado à primeira idade de maturação segundo Lobón-Cerviá & 

Fernández-Delgado, 1984) em Luciobarbus spp., distribuindo-os em classes 

dimensionais com intervalos de 5 mm e analisando a sua estrutura dimensional de forma 

separada dos adultos. 

Para avaliar a diversidade e o número de taxa das comunidades piscícolas dos pontos 

amostrados, a nível taxonómico, utilizaram-se os seguintes parâmetros ecológicos: 

(i) Riqueza (S), correspondente ao número de taxa presentes (foi também analisada 

de forma separada a riqueza de espécies nativas e exóticas). 

(ii)  Diversidade (H), correspondente ao índice de Shannon-Wienner, calculado 

através da equação H = – ∑ pi ln (pi), em que pi é a frequência relativa de 

cada uma dos taxa i. 

Foi calculada também a proporção de indivíduos pertencentes a espécies piscícolas 

exóticas presentes em cada local, dividindo o número de indivíduos exóticos pelo 

número total de indivíduos capturados. 
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Com base em dados de condutividade recolhidos em vários pontos ao longo da ribeira 

de Oeiras entre Abril e Junho de 2010 e fornecidos pelo Departamento de Ambiente da 

Somincor, foi definido o perfil de condutividade média ao longo desta linha de água. O 

resultado obtido foi posteriormente comparado com algumas métricas populacionais 

que teoricamente são responsáveis por esta variável ambiental, nomeadamente a 

proporção de indivíduos com sinais de tumores, malformações e/ou parasitismo e a 

abundância piscícola total. 

Para a avaliação do estado ecológico das linhas de água amostradas com base na sua 

comunidade íctica foram utilizados e comparados dois índices: o IIB – Índice de 

Integridade Biótica (IIB), desenvolvido por Karr (1981) e adaptado para a bacia do 

Guadiana por Ferreira et al. (1995), e o IPP – Índice Piscícola Português, desenvolvido 

pelo INAG no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água em Portugal 

(INAG, 2007). A aplicação do IIB consistiu no cálculo de sete métricas, nomeadamente: 

(i) Número de espécies endémicas da Península Ibérica. 

(ii) Número de espécies nativas. 

(iii) Número de espécies exóticas. 

(iv)  Número de espécies intolerantes à degradação ambiental. 

(v) Percentagem do número total de peixes representada por espécies 

tolerantes à degradação ambiental. 

(vi)  Percentagem do número total de peixes representada por espécies 

endémicas invertívoras 

(vii) Percentagem de espécies nativas litófilas. 

Estes parâmetros são posteriormente separados por classes e o índice é calculado como 

a soma das pontuações atribuídas a cada classe, variando entre 0 e 100. Para aplicação 

do IPP, foi necessário conhecer a tipologia abiótica em que os pontos de amostragem se 

encontravam inseridos, neste caso S1 > 100 km2 (INAG, 2008b), de modo a seleccionar 

as métricas a aplicar. O valor calculado para cada métrica é então padronizado entre 0 

(mau estado ecológico) e 10 (elevado estado ecológico), mediante o estabelecimento de 
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limites e atribuição de scores contínuos por interpolação. Os limites vão depender da 

relação entre as métricas e a degradação (INAG, 2007). 

Para as métricas que diminuem com a degradação a sua padronização é efectuada 

através da seguinte fórmula: 

10*
%5%50 cianãoreferênreferência −

%5 cianãoreferênXi −

 

As métricas que aumentam com a degradação também são padronizadas seguindo um 

método semelhante: 

10*
%50%95

10
referênciacianãoreferên −

%50 referênciaXi −
−

 

O Índice Piscícola Português varia entre 0 (mau estado ecológico) e 100 (elevado estado 

ecológico), sendo calculado através da seguinte expressão: 

N
Msi∑ 10*

 

onde Ms é o score de cada métrica e N o número total de métricas por tipo de rio. 

Após a aplicação desta expressão, o valor obtido é normalizado em EQRs, através da 

sua divisão pela mediana do grupo de referência do respectivo tipo de rio. O valor 

obtido é então integrado numa das cinco classes de qualidade cujas fronteiras variam 

consoante a tipologia da linha de água. 

Para os dois índices aplicados, a designação referente à avaliação qualitativa da 

integridade biológica foi adaptada de modo a corresponder à nomenclatura utilizada no 

âmbito da Directiva Quadro da Água, nomeadamente “Mau”, “Medíocre”, “Razoável”, 

“Bom” e “Excelente”. 
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III.4.1.4 – Relação dos dados com características do Projecto ou do ambiente exógeno ao 
projecto 

A descarga do efluente da mina após tratamento é efectuada na ribeira de Oeiras, a linha 

de água mais próxima do Complexo Mineiro, que desagua no rio Guadiana. Na 

envolvente do Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo, onde se faz a deposição de 

resíduos perigosos, existe outra linha de água, o barranco das Lajes, que é afluente da 

ribeira de Oeiras. 

Neste sentido, são monitorizadas estas linhas de água, em vários pontos, para avaliação 

de eventuais impactes. 

III.4.1.5 – Critérios de Avaliação dos dados 

Comparação entre locais a montante (sem descarga do efluente) e a jusante da descarga 

do efluente e locais de referência sempre que possível na mesma bacia hidrográfica do 

Guadiana. 

 

III.4.2 – Bivalves 

III.4.2.1 – Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 

Foi feita uma inspecção ao longo da ribeira de Oeiras e na ribeira de Carreiras. Foram 

inspeccionados todos os habitats, mas dando particular atenção aos locais de deposição 

sedimentos. As únicas populações com exemplares suficientes para serem amostrados 

intensivamente foram encontradas em Fonte Santa na ribeira de Oeiras e local C2 na 

ribeira de Carreiras.  

Após as medições (parâmetros de tamanho: comprimento, altura e largura) ou 

experiências, os exemplares foram congelados e transportados para o laboratório. As 

medições permitiram comparar as duas populações de Corbicula fluminea (ribeira 

Carreiras e ribeira Oeiras, Fonte Santa) em termos de abundância de classes de 

tamanho). 
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III.4.2.2 – Métodos e equipamento de recolha de dados 

A metodologia preliminar incluía amostragens diferenciadas em todos os macro-habitats 

em termos de corrente, profundidade tipo de substrato e presença de vegetação, com 

prospecções aleatórias em 20 quadrantes aleatórios de 1 x 1 m. No entanto, os locais 

têm sido cuidadosamente escrutinados à procura de exemplares e só duas espécies 

merecem reparo: Corbicula fluminea e Unionidae (ainda não identificado). A primeira é 

abundante nos substratos arenosos – cascalho. A segunda em substratos arenosos, mas a 

maiores profundidades. 

III.4.2.3 – Métodos de tratamento de dados 

Com as medições nas 3 dimensões, poder-se-á fazer um histograma com classes de 

tamanho e comparar populações em termos de densidades (capturas por unidade de 

esforço) e tamanho (x2). 

 

III.4.2.4 – Relação dos dados com características do Projecto ou do ambiente exógeno ao 
projecto 

A descarga do efluente da mina após tratamento é efectuada na ribeira de Oeiras, a linha 

de água mais próxima do Complexo Mineiro, que desagua no rio Guadiana. Na 

envolvente do Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo, onde se faz a deposição de 

resíduos perigosos, existe outra linha de água, o barranco das Lajes, que é afluente da 

ribeira de Oeiras. 

Neste sentido, são monitorizadas estas linhas de água, em vários pontos, para avaliação 

de eventuais impactes. 
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III.4.2.5 – Critérios de Avaliação dos dados 

Comparação entre locais a montante (sem descarga do efluente) e a jusante da descarga 

do efluente e locais de referência sempre que possível na mesma bacia hidrográfica do 

Guadiana. 

 

III.4.3 – Bioacumulação de metais pesados em peixes, aves e bivalves 

III.4.3.1 – Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo 

São medidos teores de 4 metais pesados em peixes, bivalves e aves: Hg, As, Cu e Zn. 

Os peixes e bivalves são capturados nos locais já indicados enquanto as aves foram 

capturadas a montante e jusante do ponto de descarga do efluente (Monte Bentes, Monte 

Velho e Caiada). Os resultados são expressos em termos de conteúdos em metais por 

peso fresco. 

As espécies seleccionadas para as análises em 2010 foram o barbo (Luciobarbus 

microcephalus), uma das espécies de peixes mais comuns de acordo com amostragens 

prévias, o rouxinól-bravo (Cettia cetti; penas e sangue) e o bivalve mexilhão dourado 

(Corbicula fluminea). 

 

III.4.3.2 – Métodos e equipamento de recolha de dados 

Depois de capturados os exemplares de peixes são conservados em gelo seco e enviados 

para Coimbra. Porções de tecidos de aproximadamente 0,5 g (peso húmido) de músculo 

e fígado são retiradas (podendo também serem retiradas amostras de pele). 

Os tecidos foram macerados em ácido em microondas. As leituras do As e Hg são 

obtidas através de geração de hidretos acoplado à espectrofotometria de absorção 

atómica. As leituras de Zn e Cu são quantificados por espectofotometria de absorção 

atómica com câmara de grafite (SOLAAR M series with GF95, Thermo Unicam 
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Corporation, USA). Os valores foram padronizados com o material biológico de 

referência: DOLT-3 - Dogfish Liver Certified Reference Material for Trace Metals do 

“National Water Research Institute”. 

As aves seleccionadas são residentes da ribeira de Oeiras para avaliar potenciais 

acumulações de metais pesados. Assim, a espécie alvo prioritária foi em 2010 o 

rouxinól-bravo (Cettia cetti). As capturas foram efectuadas na época de reprodução 

(Março-Maio de 2010), quando as espécies são estritamente residentes, de modo a 

facilitar a comparação entre a área a jusante a montante. Como tecido utilizou-se sangue 

de adultos (sensível a alimentos que foram ingeridos recentemente) e/ou penas de crias. 

Foram retiradas ainda penas do peito dos adultos para comparação com os níveis de 

metais presentes no sangue. A muda das penas do peito ocorre ao longo do ano, mas 

concentra-se sobretudo na época pós-reprodutora. Assim, embora as penas devam 

fornecer uma visão mais alargada poderão igualmente expressar outro tipo de impactes. 

Como método de captura foram utilizadas redes verticais, com esforço de captura 

padronizado. As redes foram colocadas a atravessar a ribeira ou junto à margem, contra 

um fundo de vegetação. 

Relativamente aos bivalves, os exemplares são separados das suas conchas e as 

medições foram efectuadas, tanto nas conchas como nos tecidos. 

 

III.4.3.3 – Métodos de tratamento de dados 

Para cada amostra biológica (aves, peixes e bivalves) e para cada metal, os locais e 

tecidos foram comparados simultaneamente por uma análise de variância de duas vias 

(Two-way-ANOVA), com os dados logaritmizados, de forma a cumprir os pressupostos 

de normalização e igualdade de variância. 
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III.4.3.4 – Relação dos dados com características do Projecto ou do ambiente exógeno ao 
projecto 

A descarga do efluente da mina após tratamento é efectuada na ribeira de Oeiras, a linha 

de água mais próxima do Complexo Mineiro, que desagua no rio Guadiana. Na 

envolvente do Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo, onde se faz a deposição de 

resíduos perigosos, existe outra linha de água, o barranco das Lajes, que é afluente da 

ribeira de Oeiras. 

Neste sentido, são monitorizadas estas linhas de água, em vários pontos, para avaliação 

de eventuais impactes. 

 

III.4.3.5 – Critérios de Avaliação dos dados 

Comparação entre locais a montante (sem descarga do efluente) e a jusante da descarga 

do efluente e locais de referência sempre que possível na mesma bacia hidrográfica do 

Guadiana. 
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III.5 – QUALIDADE DO AR7 

Não foi efectuado monitorização em 2010 por ainda não se ter concluído o projecto de 

ampliação da lavaria do zinco. 

 

III.6 – RUÍDO8 

Não foi efectuado monitorização em 2010 por ainda não se ter concluído o projecto de 

ampliação da lavaria do zinco. 

 
7 Conforme páginas 17 e 18 da DIA. 
8 Conforme páginas 18 e 19 da DIA. 
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IV - Resultados dos programas de monitorização 
IV.1 – RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

IV.1.1 – Resultados obtidos 

Tal como estipulado na DIA, foram enviados relatórios trimestrais, com os resultados 

das águas subterrâneas referentes aos Piezómetros de Cerro do Lobo (PCL) e 

Infiltrações do Aterro de Rejeitados (IBR). Estes relatórios são apresentados no Anexo 

2. Nestes relatórios apresenta-se igualmente os valores legalmente estabelecidos nos 

Anexos I e XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, para os vários parâmetros e 

a indicação das não conformidades, sendo que laranja indica não cumprimento de um 

deles e vermelho indica o não cumprimento de ambos. 

Salienta-se que a monitorização é efectuada a um total de 37 piezómetros, localizados a 

jusante e a montante do Aterro de Rejeitados: 

• A montante localizam-se 3 piezómetros (PCL 41, 42 e 43); 

• A jusante encontram-se os restantes piezómetros (14 pares junto às infra-

estruturas construídas e mais 3 pares mais afastados): 

o 12 Piezómetros no Corpo Principal (PCL 1 a 12); 

o 8 Piezómetros na Portela ME1 (PCL 13 a 20); 

o 8 Piezómetros na Portela ME2 (PCL 22 a 28); 

o  6 Piezómetros entre a infra-estrutura e a Ribeira de Oeiras (PCL 31 a 36). 

O PCL 34 apresentou-se novamente seco durante todos os períodos de amostragem em 

2010, pelo que não apresenta resultados para o ano de 2010. 
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No Quadro 11 apresenta-se a média e o máximo dos parâmetros com frequência 

trimestral. 

Quadro 11: Resultados da água subterrânea do Aterro de Cerro do Lobo em 2009 e 
2010 para os parâmetros com frequência de análise trimestral 

Parâmetros 
Resultados 2009 Resultados 2010 VMA do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto (ou VMR 

quando não há VMA) 

VMA do Anexo XVI do 
Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de Agosto (ou VMR 
quando não há VMA) 

Média Máximo Média Máximo 

pH (Escala de Sorensen) 7,5 11,0 7,5 11 5,5-9,0 4,5-9,0 
Condutividade (µS/cm a 20ºC) 3.136 8.000 3.090 7.600 1.000 - 
Cloretos (mg/l Cl) 458 1.720 440 1.580 200 70 
Cálcio (mg/l Ca) 232 540 232 530 - - 
Nitratos (mg/l NO3) 11 40 11 64 50 50 
Cobre (mg/l Cu) 0,03 0,21 0,02 0,14 1,0 5,0 
Sulfatos (mg/l SO4) 913 1.950 937 3.520 250 575 
Arsénio (mg/l As) 0,004 0,068 0,005 0,1 0,10 10 

Relativamente aos parâmetros com frequência de monitorização trimestral (Quadro 11) 

verificou-se que houve sistematicamente não-conformidades nos seguintes parâmetros: 

• Sulfatos; 

• Cloretos; e 

• Condutividade, como resultante dos dois primeiros. 

Houve ainda pontualmente não conformidades nos valores de pH e nitratos nos 

piezómetros localizados a montante da BCL (PCL 43 no que respeita ao pH nos 4 

trimestres e PCL 41 e PCL 42 no que respeita aos nitratos no 2.º e 3.º trimestre 

respectivamente). 

Para os parâmetros Condutividade, Cloretos e Sulfatos fez-se comparação entre os 

valores máximos registados nos vários locais. Esta comparação é apresentada nas 

Figuras 12, 13 e 14. 

Da análise destas figuras pode-se constatar que: 

• Todos os piezómetros apresentam valores de condutividade acima do VMR do 

Anexo I do DL 236/98, à excepção do PCL 22 e do PCL 36. Os valores mais elevados 

registam-se na Portela ME1 e no corpo principal 
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• Os piezómetros da Portela ME1 apresentam teores em cloretos elevados, sempre 

superiores ao VMA/VMR máximo dos dois anexos analisados (Anexo I e Anexo XVI 

do DL 236/98); 

• Relativamente aos sulfatos apenas alguns piezómetros a jusante e a montante da 

barragem de rejeitados estão abaixo do valor limite superior, e a maioria dos 

piezómetros das portelas e do corpo principal apresentam valores superiores ao máximo 

VMA/VMR legislado nos anexos I e XVI do DL 236/98. 

Relativamente aos parâmetros com frequência de monitorização anual (Quadro 12) 

verificou-se que houve pontualmente não-conformidades nos seguintes parâmetros: 

• Manganês total; 

• Sólidos Suspensos Totais; 

• Ferro. 
 

Quadro 12: Resultados da água subterrânea do Aterro de Cerro do Lobo em 2009 e 
2010 para os parâmetros com frequência de análise anual 

Parâmetros 

Resultados 2009 Resultados 2010 VMA do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de 

Agosto (ou VMR 
quando não há 

VMA) 

VMA do Anexo 
XVI do Decreto-

Lei n.º 236/98, de 
1 de Agosto (ou 

VMR quando não 
há VMA) 

Média Máximo Média Máximo 

Oxigénio dissolvido (% de saturação de O2) 51,7 88 63,3 99 30 - 
Sódio (mg/l Na) 246 520 266,9 900 - - 
Potássio (mg/l K) 6 71 13,5 66 - - 
Dureza Total (mg/l CaCO3)  1.258,6 2400 1.083,4 2.000 - - 
Nitritos (mg/l NO2) 0,02 0,02 0,02 0,06 - - 
Azoto amoniacal (mg/l NH4) 0,283 1 0,2 1,4 4,0 - 
Sólidos Suspensos Totais(mg/l) 37 210 60,86 560 25 - 
Zinco (mg/l Zn) 0,016 0,06 0,03 0,36 5,0 10,0 
Ferro (mg/l Fe) 1,5 11 1,53 30 1,0 5,0 
Manganês total (mg/l  Mn) 0,322 2,2 4,78 151 1,0 10,0 
Mercúrio (mg/l Hg) 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,001 - 
Chumbo (mg/l Pb) 0,05 0,05 0,05 0,29 0,05 20,0 
Estanho (µg/l Sn) 8 20 6,7 14 - 200 
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (µg/l Sn) 0,005 0,005 0,005 0,005 - - 
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Figura 12 – Resultados máximos do parâmetro condutividade nos vários piezómetros do Cerro do Lobo (PCL) 
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Figura 13 – Resultados máximos do parâmetro cloretos nos vários piezómetros do Cerro do Lobo (PCL) 
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Figura 14 – Resultados máximos do parâmetro sulfatos nos vários piezómetros do Cerro do Lobo (PCL) 
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Para a modelação da evolução do plano de contaminação das águas subterrâneas foram 

escolhidos três dos parâmetros analisados (Quadro 11) considerando estes como os 

indicadores primários: 

• O pH, devido aos elevados valores que se registam na água sobredrenante do 

aterro de rejeitados; 

• Os sulfatos também pela sua elevada concentração>2 g/l na água subterrânea: 

• Arsénio como indicador de metais perigosos; 

• Não foi seleccionado mais nenhum dos metais porque os mesmos registaram 

valores relativamente baixos nos piezómetros, substancialmente inferiores aos 

limites legislados. 

 

A modelação dos resultados obtidos nos piezómetros é apresentada nas Figuras 

seguintes (Figuras 15 a 17). 
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Figura 15 – Interpolação dos valores de pH para os 4 trimestres de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

2010 
Código: 

Data    : 

Página : 

RM2010-DIA 
2011-03-23 
77 de 113 

 

MINA DE NEVES-CORVO 

 

Relatório Anual de Monitorização Mina de Neves-Corvo 2010 da Declaração de Impacte Ambiental Projecto “Mina de Neves Corvo 2007” 

Figura 16 – Interpolação dos valores de sulfatos para os 4 trimestres de 2010 
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Figura 17 – Interpolação dos valores de arsénio para os 4 trimestres de 2010 
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IV.1.2 – Discussão e interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos 

A modelação dos resultados obtidos nos PCL (zona do Aterro de Rejeitados do Cerro do 

Lobo) revelou o seguinte: 

• O valor do parâmetro pH registado no PCL43 em todos os trimestres de 2010 

demonstram que existir a possibilidade de contaminação das águas subterrâneas 

nesta zona, no entanto dão este piezómetro se situar a montante da BCL. Embora 

os valores de concentração de pH na água superficial do aterro de rejeitados 

sejam normalmente superiores a 7,5 (Quadro 11) as águas subterrâneas não 

revelam alterações significativas deste parâmetro; 

• Quanto ao parâmetro Sulfatos, o modelo construído permitiu concluir que existe 

contaminação das águas subterrâneas apenas junto às infra-estruturas construídas 

(muro principal e portela). Durante o 4.º trimestre parece ter existido propagação 

da pluma de contaminação um pouco mais para jusante do que nos restantes 

trimestres, provavelmente devido ao valor mais elevado de sulfatos registado no 

PCL31; 

• Nos piezómetros mais afastados da infra-estrutura principal (barragem) não são 

identificadas alterações significativas da qualidade da água; 

• Os valores dos restantes parâmetros (cálcio, arsénio e cobre) encontram-se 

abaixo dos valores legislados, para o período em análise. 

• Importa referir que se registou uma não conformidade no parâmetro nitratos, no 

PCL 41, que registou 64 mg/l. No entanto dado este piezómetro se localizar a 

montante da BCL, a actividade da Somincor em nada influenciou este resultado, 

provavelmente com origem em actividade agrícola na propriedade adjacente. 

De modo a justificar os valores elevados de Cloretos registados nos PCL da Portela 

ME1, apresenta-se de seguida um quadro em que se faz a comparação dos primeiros 

dados para estes locais (1993) e os dados mais actuais (2008, 2009 e 2010). Salienta-se 

que se utilizou o pior valor obtido por trimestre. 
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Quadro 13: Comparação entre os valores do parâmetro cloretos, obtidos em 1993 e em 
2008, 2009 e 2010, para os PCL da Portela ME1 

 1993 2008 2009 2010 
PCL 13 1202 1090 1050 1130 

PCL 14 2425 1600 1720 1580 

PCL 15 1209 880 800 720 

PCL 16 1073 950 880 770 

PCL 17 1728 1190 1090 1110 

PCL 18 1418 1250 1180 1100 

PCL 19 1298 1030 970 910 

PCL 20 1469 1160 1110 1040 

Os resultados apresentados demonstram que os valores actuais são inferiores aos valores 

iniciais, o que indicia a possível existência de uma anomalia geológica localizada. 

Em comparação com os valores de Montante, apresentados no quadro seguinte, os 

valores da Portela ME1 para 1993 são, já naquela altura, nitidamente superiores. 

Quadro 14: Valores do parâmetro Cloretos, a Montante, para os anos 2008, 2009 e 2010 
 2008 - Montante 2009 - Montante 2010 - Montante 
PCL 41 182 411 173 

PCL 42 480 480 480 

PCL 43 480 423 426 

Os resultados dos cloretos na água do Aterro de Rejeitados do Cerro do Lobo, em 2008 

variaram entre 120 e 470 mg/l, em 2009 entre 214 e 500 mg/l e em 2010 entre 129 e 

510 mg/l. Estes valores são abaixo dos valores registados nos PCL da Portela ME1, o 

que reforça a ideia de que o Aterro não é a causa dos valores anormalmente elevados, 

neste local. 

Relativamente à condutividade verifica-se que esta é condicionada pela concentração 

em cloretos e sulfatos. 
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IV.1.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os 
impactes objecto de monitorização 

A água das infiltrações do Aterro de Rejeitados é bombeada para o próprio Aterro, 

minimizando deste modo a contaminação dos solos e águas subterrâneas, devido à 

diminuição da água de infiltração a partir do subsolo. 

 

IV.1.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a 
validação e a calibração de modelos de previsão 

Não foram efectuados modelos de previsão no EIA para as águas subterrâneas. Desta 

forma de seguida faz-se uma comparação dos resultados obtidos em 2009 e 2010 (ver 

Quadro 11). 

Em 2010 (e relativamente a 2009) registaram-se valores médios e máximos mais baixos 

nos parâmetros: condutividade, cloretos, cálcio, cobre e valores médios e máximos mais 

elevados nos parâmetros: arsénio, nitratos e sulfatos. 

 

IV.2 – QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

IV.2.1 – Resultados obtidos 

Tal como estipulado na DIA, foram enviados relatórios mensais, com os resultados do 

efluente industrial tratado (EIT), (Anexo 3) do recirculado do aterro de rejeitados 

(Anexo 4) e das águas superficiais (barranco das Lajes, ribeira de Oeiras e rio 

Guadiana) (Anexo 4). Nestes relatórios apresentam-se igualmente os valores legalmente 

estabelecidos para os vários parâmetros e a indicação das não conformidades (a 

vermelho).



RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
2010 

Código: 

Data    : 

Página : 

RM2010-DIA 
2011-03-23 
82 de 113 

 

MINA DE NEVES-CORVO 

 

Relatório Anual de Monitorização Mina de Neves-Corvo 2010 da Declaração de Impacte Ambiental Projecto “Mina de Neves Corvo 2007” 

 

IV.2.2 – Discussão e interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos 

Verificou-se que houve não-conformidades nos seguintes locais e respectivos 

parâmetros: 

• Efluente industrial tratado (EIT): 

o Nitritos (três não conformidades de 5,1 a 5,8 mg/l), VLE de 5,0 mg/l 

o Azoto total (apenas duas não conformidades de 19 e 19,5 mg/l), VLE de 

15 mg/l 

o pH (apenas duas não conformidades) 

• Águas superficiais – Ribeira de Oeiras 

o Sulfatos 

o Nitritos 

o Oxigénio dissolvido (apenas duas não conformidades) 

o Azoto Kjeldhal (apenas uma não conformidade) 

o Azoto amoniacal (apenas uma não conformidade) 

o Cobre (apenas uma não conformidade) 

o  SST (apenas uma não conformidade) 

As não-conformidades registadas nas águas superficiais devem-se quer à composição 

dos explosivos utilizados na mina, que originam pontualmente concentrações 

relativamente elevadas de compostos azotados (azoto amoniacal, azoto Kjeldhal, 

nitritos) nos locais mais perto da descarga e existindo recuperação para jusante, quer à 

composição do próprio minério, rico em sulfuretos, que origina sulfatos. Verifica-se que 

o impacte mais significativo advém das concentrações em sulfatos, sendo esta ribeira de 

caudal torrencial, não se registaram factores de diluição razoáveis a partir de Março. 

• Águas superficiais – Barranco das Lajes 

o Sulfatos 

o Cloretos 
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o Cobre (apenas quatro não conformidades) 

o Oxigénio dissolvido (apenas uma não conformidade) 

Provenientes da ressurgência das infiltrações não captada no sistema existente, estas são 

de pequena dimensão, pelo que o impacte é mínimo. Está previsto a mudança de 

metodologia de deposição dos rejeitados no aterro, com arranque operacional em 

2010/11, sendo esperado que os volumes de água de infiltrações diminuam 

gradualmente ao longo do tempo, dado que o volume de água armazenado irá ser 

também gradualmente menor, reduzindo-se ainda mais os caudais das ressurgências. 

 

IV.2.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os 
impactes objecto de monitorização 

Para correcção das não-conformidades registadas, já se começou em 2009 a proceder à 

substituição do explosivo utilizado actualmente na mina (ANFO), de modo a reduzir a 

concentração dos compostos azotados no efluente. É objectivo da Somincor eliminar o 

ANFO em 2012. Do estudo efectuado em 2009 para alteração do processo de 

tratamento do próprio efluente, no sentido de reduzir sulfatos, metais e eventualmente 

os compostos azotados, conclui-se que não é possível reduzir mais estes parâmetros 

com o actual tipo de tratamento do efluente que já se encontra optimizado. 

 A Somincor tem vindo nos últimos anos a suspender a descarga do efluente sempre que 

possível e tendo em atenção o balanço hídrico do aterro de resíduos-rejeitados, evitando 

a descarga nos períodos em que não exista caudal na ribeira, de forma a minimizar os 

impactes. A Somincor tomou a decisão de implementação, sempre que seja possível, em 

função das condições hidrológicas e meteorológicas, a descarga zero, com a reutilização 

máxima de água no processo produtivo; para a prossecução desta medida será 

necessária a construção de um novo reservatório para retenção da água residual, já 

prevista no projecto pasta, que deverá ser iniciado em 2011 (a aguardar licenciamento), 
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pelo que se pretende ter em curso a descarga zero no ano 2012/2013, se se mantiver a 

actual exploração em Neves Corvo. 

IV.1.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a 
validação e a calibração de modelos de previsão 

Não foram efectuados modelos de previsão no EIA para a qualidade das águas 

superficiais. Desta forma de seguida faz-se uma comparação dos resultados obtidos de 

2000 a 2006 apresentados no EIA, com os resultados pós DIA 2008, 2009 e 2010. 

A evolução temporal dos dados do caudal descarregado desde 2000 é apresentada no 

Quadro 15. 

 
Quadro 15: Caudais médios de efluente industrial tratado descarregados na ribeira de 

Oeiras (m³/h) 
Ano MÉDIA ANUAL 
2000 207 

2001 222 
2002 151 
2003 144 
2004 121 
2005 15 
2006 131 

2008 133 

2009 132 

2010 176 

 

A evolução temporal dos parâmetros problemáticos do efluente industrial tratado 

descarregado é apresentada no Quadro 16. 

 
Quadro 16: Evolução dos parâmetros problemáticos do efluente industrial tratado 

descarregado na ribeira de Oeiras face aos Valores Limite de Emissão (VLE) constantes da 
licença de descarga de águas residuais 

 

pH 
(escala de Sorensen) 

AZOTO AMONIACAL 
(mg/l N) 

AZOTO TOTAL 
(mg/l N) 

NITRATOS 
(mg/l NO3) 

Média Máximo Média Máximo Média Máximo Média Máximo 

2001 8,1 9,5 5,1 11,0 - - 32 59 
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pH AZOTO AMONIACAL AZOTO TOTAL NITRATOS 

 

 (escala de Sorensen) (mg/l N) (mg/l N) (mg/l NO3) 

Média Máximo Média Máximo Média Máximo Média Máximo 

2002 8,1 8,7 5,6 8,9 - - 36,4 59 

2003 7,9 8,4 3,9 7,9 - - 25,8 45 

2004 7,8 8,4 5,0 8,9 15,5 19,1 34,3 63 

2005 7,7 8,1 6,5 8,8 27,6 27,6 47,8 72 

2006 8,1 8,9 6,3 9,6 19,6 31,0 28,9 45 

2008 7,7 8,9 7,4 11,0 22,2 26,0 35,4 50 

2009 7,5 11,6 5,4 8,0 19,6 28,0 28,7 40 

2010 7,8 11,5 5,0 6,0 15,9 23,0 22,7 36 

VLE 6–9 10 15 50 
 

                                                                                                    Valores Superiores ao VLE 

Manteve-se a não conformidade nos valores de azoto total em 2010, embora a média e o 

máximo tenham diminuído relativamente a 2009. Registaram-se ainda algumas não 

conformidades pontuais relativamente aos valores de pH superiores a 9. 

A evolução temporal dos parâmetros problemáticos do Barranco das Lajes é apresentada 

no Quadro 17. 

 
Quadro 17: Barranco das Lajes – Evolução dos parâmetros problemáticos face aos 

objectivos de qualidade mínima das águas superficiais 

 
OD 

(% sat.) 
CLORETOS 

(mg/l Cl) 
SULFATOS 
(mg/l SO4) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

Média Mínimo Média Máximo Média Máximo Média Máximo 

2000-SS 82,7 70,0 286 317 1.653 1.780 0,0877 0,3100 

2000/1-SH 88,2 79,0 280 325 1.592 1.680 0,1350 0,4800 

2001-SS 83,2 74,0 321 381 1.703 1.800 0,0320 0,0640 

2001/2-SH 81,3 74,0 305 364 1.580 1.870 0,1060 0,4700 

2002-SS 69,8 50,0 332 402 1.633 1.750 0,0320 0,0880 

2002/3-SH 87,1 70,0 300 388 1.566 1.810 0,7402 4,1000 

2003-SS 67,0 42,0 291 351 1.487 1.760 0,0223 0,0270 

2003/4-SH 88,4 81,0 279 421 1.147 1.740 0,0226 0,0300 

2004-SS 79,2 67,0 314 382 1.445 1.720 0,0200 0,0200 

2004/5-SH 82,6 70,0 378 406 1.728 1.820 0,0304 0,0720 

2005-SS 77,3 66,0 355 382 1.697 1.830 0,0324 0,0710 
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OD CLORETOS SULFATOS COBRE TOTAL 

 

 (% sat.) (mg/l Cl) (mg/l SO4) (mg/l Cu) 

Média Mínimo Média Máximo Média Máximo Média Máximo 

2005/6-SH 85,8 75,0 332 494 1.063 1.920 0,0288 0,0670 

2006-SS 84,0 84,0 170 170 740 740 
< LD  

(<0,0200) 

2008 83,2 63,0 349 358 1.623 1.650 0,03 0,05 

2009 78,6 64,0 343 400 1.623 1.860 0,12 0,8 

2010 75,5 42,0 308 414 1.670 2.330 0,21 1,4 

VMA* 50 250 250 0,1 

SS – Semestre Seco; SH – Semestre Húmido 
* Conforme Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e Declaração de Rectificação n.º 22-C/98, de 30 de 
Novembro, excepto: 

(a) Conforme Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro 
                                                                                                                Valores que não respeitam o VMA 

Relativamente a 2010 e comparando com o ano anterior, mantiveram-se elevadas as 

concentrações em sulfatos, cloretos e cobre, tendo em praticamente todos estes 

parâmetros subido a médio e o máximo relativamente a 2009, no entanto como o caudal 

é diminuto o impacte é mínimo. 

A evolução temporal dos parâmetros problemáticos na Ribeira de Oeiras é apresentada 

no Quadro 18. 
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Quadro 18: Ribeira de Oeiras – Evolução espacial dos valores de referência dos parâmetros problemáticos de qualidade da água 
ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM Horta da Reveza 

(ROL 5) 
Malhão Largo 

(ROL 18) 
Monte do Pereiro 

(ROL 19) 
Monte Queimado 

(ROL 19B) 
Monte da Caiada 

(ROL 20B) 
Ponte para Penilhos 

(ROL 22) 
Água Santa Morena 

(ROL 22D) 
DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESCARGA - 4,8 km + 2 km + 3,7 km + 6 km + 7,6 km + 24,7 km + 39,6 km 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

Média 

2001-2006   944 936 859 951 556 407 
2008 35,2 815 915 723 250 361 160 
2009 53,4 754 644,5 647,2 695,5 464,4 312 
2010 20,7 475 790 498,3 755 254,3 257,5 

Máximo 

2001-2006 285 2.960 2.470 2.220 2.270 2.090 1.430 
2008 76 1.300 1.080 1.250 500 800 195 
2009 74 1.480 1.180 1.350 1.280 1.070 550 
2010 26 1.010 1.070 1.160 1.050 540 288 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

Média 

2001-2006 116 269 281 176 275 206 307 
2008 42,5 192 209 177 170 107 68 
2009 61,4 188,2 183,5 180,4 189,5 136,4 122 
2010 32,7 108,2 156,5 108,3 147,5 67,5 73,5 

Máximo 

2001-2006 547 797 707 579 634 678 1 110 
2008 49 285 225 271 193 203 82 
2009 88 319 316 319 323 264 200 
2010 40 192 192 202 181 113 83 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

Média 

2001-2006 <0,025 0,338 <0,386 0,25 <0,125 <0,035 <0,024 
2008 <0,02 1,4 - 1,39 - 0,04 - 
2009 <0,02 1,96 - 0,42 - 0,06 - 
2010 0,02 1,05 - 0,23 - 0,06 - 

Máximo 

2001-2006 0,045 1,250 0,970 1,16 0,840 0,096 0,03 
2008 <0,02 1,85 - 2,20 - 0,05 - 
2009 <0,02 4,8 - 1,12 - 0,17 - 
2010 0,02 1,93 - 0,54 - 0,17 - 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu) 

Média 

2001-2006 <3,271 0,035 0,035 0,024 0,027 0,019 - 
2008 <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 
2009 <0,02 0,03 0,055 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
2010 0,02 0,037 - 0,027 - 0,023  

Máximo 
2001-2006 9,79 0,155 0,100 0,046 0,130 0,070 - 

2008 <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - 
2009 <0,02 0,05 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM Horta da Reveza 
(ROL 5) 

Malhão Largo 
(ROL 18) 

Monte do Pereiro 
(ROL 19) 

Monte Queimado 
(ROL 19B) 

Monte da Caiada 
(ROL 20B) 

Ponte para Penilhos 
(ROL 22) 

Água Santa Morena 
(ROL 22D) 

DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESCARGA - 4,8 km + 2 km + 3,7 km + 6 km + 7,6 km + 24,7 km + 39,6 km 
2010 0,02 0,09 - 0,06 - 0,04 - 

AZOTO AMONIACAL
(mg/l NH4) 

Média 

2001-2006 <0,2 <0,2 <0,2 0,0138 <0,2 <0,2 <0,2 
2008 <0,2 0,7 0,6 2,7 <0,2 <0,2 <0,2 
2009 0,24 1,34 - 0,52 - 0,32 - 
2010 0,14 0,52 0,2 0,14 0,2 0,14 0,2 

Máximo 

2001-2006 < 0,2 <0,2 <0,2 0,22 <0,2 <0,2 <0,2 
2008 < 0,2 1,4 0,6 5 <0,2 <0,2 <0,2 
2009 0,4 3,0 - 1,4 - 0,8 - 
2010 0,02 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

AZOTO KJELDHAL 
(mg/l N) 

Média 

2001-2006 0,476 0,7 0,6 0,39 0,6 0,4 0,5 
2008 0,15 1,5 0,8 1,35 0,6 0,6 0,2 
2009 0,36 1,42 0,75 0,78 0,7 0,52 0,45 
2010 0,40 1,10 0,85 0,60 0,75 0,52 0,40 

Máximo 

2001-2006 2,2 4 1,6 1,1 1,6 1,1 0,8 
0,5 4,1 0,9 5 0,7 0,8 0,4 2008 
0,4 2,8 0,9 1,8 0,9 1,0 0,5 2009 

2010 0,2 2,4 0,9 1,0 0,9 0,7 0,4 
                                       
                         Excedeu objectivo de qualidade mínima                                                    Excedeu objectivo de qualidade para ciprinídeos 
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Verifica-se que o impacte mais significativo advém das elevadas concentrações em 

sulfatos, porque sendo esta Ribeira de caudal torrencial, não se registam factores de 

diluição aceitáveis para a descarga do efluente. Também se registaram pontualmente 

concentrações acima do VMR/VMA em 2010 para os parâmetros: nitritos, cobre 

solúvel, azoto amoniacal e azoto kjeldhal. 

A evolução temporal dos parâmetros que poderiam ser mais problemáticos (pelo 

historial da monitorização do Barranco das Lajes e Ribeiras de Oeiras) no Rio Guadiana 

é apresentada no Quadro 19. 

 
Quadro 19: Rio Guadiana próximo da foz da Ribeira de Oeiras – Valores médios anuais 
dos parâmetros de qualidade da água referenciados como problemáticos na Ribeira de 

Oeiras 

 
SULFATOS 
(mg/l SO4) 

Nitratos 
(mg/l NO3) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante 

2001 50 50 4,4 4,4 49 <50 <0,027 <0,027 

2002 52 55 4,6 5,2 67 66 <0,020 <0,022 

2003 35 36 5,5 6,3 54 54 <0,020 <0,020 

2004 58 64 4,7 4,1 49 50 <0,020 <0,022 

2005 35 36 2 <2 50 50 <0,021 <0,020 

2006 36 36 4,5 4,1 58 58 <0,020 <0,020 

2008 39 39 3 3 60 60 <0,020 <0,020 

2009 37 39 3 3 64 65 <0,020 <0,020 

2010 30 30 5 5,1 43 43 <0,020 <0,020 

 

Não se verificaram não conformidades nos pontos de monitorização no Rio Guadiana, 

quer a montante (Azenhas), quer a jusante (Convento). 
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IV.3 – ESTADO DAS MASSAS DE ÁGUA 

IV.3.1 – Macroinvertebrados 

IV.3.1.1 - Resultados obtidos 

Ver Anexo 5 - Relatório n.º 59 – Inverno 2010 (IMAR) e Relatório n.º 62 – Verão 2010 

(IMAR). 

No que respeita à informação biológica no período do Inverno de 2010 foram 

amostrados cerca de 3000 invertebrados, classificados em 50 grupos taxonómicos, 

tendo variado entre 6 (locais RO 18 e BL) e 17 (local C1), o qual foi o local que 

apresentou uma maior diversidade de invertebrados. O número de taxa, número de 

famílias, número total de invertebrados e o índice de Shannon foram significativamente 

mais elevados no locais de referência do que nos situados a jusante da mina. 

Em termos globais em Fevereiro de 2010 os macroinvertebrados mais 

comuns/abundantes nos locais de referência foram os taxa Capnia sp., Lumbriculidae e 

Caenis sp., pouco representados nos locais a jusante da mina. Por outro lado Micronecta 

sp., Nemoura sp. e Ceratopogonidae são os taxa comuns/abundantes nos locais a jusante 

e que quase não se encontram nos locais de referência. Note-se que estes dois conjuntos 

de invertebrados incluem taxa sensíveis e tolerantes a poluição e que ocorrem tanto nos 

locais de referência como nos locais a jusante da mina, 

No que respeita à informação biológica no Verão de 2010 foram capturados por local 

entre 10 (Local RO 3) e 1400 (Local C1) invertebrados. Os locais situados a montante e 

a jusante não diferiram no número de indivíduos nem de taxa, mas os locais situados a 

jusante tiveram um número significativamente mais elevado de famílias. Esta é uma 

inversão relativamente à situação anterior e que se deve principalmente à diminuição no 

número de indivíduos nos locais a montante quando comparada com verões anteriores e 

uma diminuição geral no número de taxa em todos os locais. Realçou-se a maior 

abundância de Hydracarina (organismos com ecologia e taxonomia desconhecida) a 

montante. A jusante foram relativamente mais abundantes os camarões (Atyaephyra 

desmarestii) – indicadores de boas condições no verão. As elevadas populações de 
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Corixidae, Micronecta e Chironominii em alguns locais são indicadores de condições de 

verão (águas pouco profundas, poucos predadores, habitats reduzidos). 

Relativamente aos índices Bióticos: 

• No Inverno de 2010 o índice biótico (IBO) e IPtIs revelou que a qualidade das 

águas em nenhum lugar foi boa. Este resultado pode ser explicado pelo baixo 

número de invertebrados capturados, que por sua vez pode estar relacionado 

com condições hidrológicas atípicas (chuva intensa). No entanto para estes dois 

índices os valores foram significativamente menores nos locais a jusante do que 

nos locas de referência. 

• No Verão de 2010 o índice biótico IPtls foi mais elevado a jusante da mina, 

revela em termos qualitativos para todos os locais uma perturbação. Esta 

perturbação deverá atribuir-se às condições estivais. O índice IBO classifica 

igualmente todos os locais como perturbados, e com valores muito abaixo dos 

anteriormente observados. 

Em suma pode-se concluir que a Ribeira de Oeiras apresentou uma qualidade ecológica 

geral baixa, se avaliada por índices bióticos, para o período amostrado do Inverno de 

2010 (em Fevereiro) (comparativamente menor do que a verificada no mesmo período 

do ano anterior). Apesar de se terem verificado valores de índices superiores nos locais 

de referência, nenhum dos locais atingiu o estado de “bom”; quanto muito alguns locais 

chegaram ao razoável. Por outro lado no Verão de 2010 (em Setembro) a Ribeira de 

Oeiras apresentou uma qualidade ecológica geral também baixa, quer pela avaliação de 

índices bióticos, quer por comparação com épocas anteriores. O ambiente físico-

químico a jusante da mina é diferente do dos locais de referência. No entanto, as 

condições ambientais impostas pelo reduzido caudal e temperaturas elevadas, 

sobrepõem-se às diferenças eventualmente causadas pela descarga da mina. Tal como 

ocorreu em Fevereiro, as condições medidas pelos índices bióticos apontam para uma 

qualidade geralmente medíocre (IPtIs) ou mesmo muito crítica (IBO) na ribeira de 

Oeiras, independentemente da localização relativamente à mina. Os valores registados 
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no Verão de 2010 foram consistentemente menores do que em verões anteriores, o que 

indica que as condições gerais da ribeira foram inferiores aos anos anteriores. 

 

IV.3.1.2 – Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos 

Os resultados obtidos são consistentes com a matriz de parâmetros físicos e químicos, e 

com a matriz biológica de macrófitas, no entanto foram menos claros do que nos anos 

anteriores. Ainda assim esta consistência sugere uma elevada qualidade de informação. 

Por outro lado, os indicadores de alteração da estrutura da comunidade (métodos de 

análise multivariada e diversidade) foram consistentes com os indicadores de alterações 

funcionais (índices bióticos e taxa indicadores). 

 

IV.3.1.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 
objecto de monitorização 

A suspensão da descarga do efluente no Verão não se traduziu em 2008 numa melhoria 

mensurável na qualidade de ambiente. Isto ocorre provavelmente porque quando a 

descarga do efluente é suspensa já não há caudal suficiente para renovar as águas nos 

“pegos”, e/ou a suspensão da descarga leva a que devido à evaporação elevada exista 

concentração dos sais nos “pegos” quando a água fica represada, provocando 

deterioração significativa da qualidade da água nestes locais, sendo que alguns dos deles 

chegam mesmo a secar. 

Em 2009 não foi possível comparar os dados obtidos no Inverno com os obtidos no 

Verão, por impossibilidade de realização da amostragem devido a fortes chuvadas, pelo 

que a 2.ª campanha de amostragem já só foi efectuada no Outono. No entanto 

comparando os dados obtidos no Inverno com os obtidos no Outono de 2009, pode-se 

concluir que no que respeita a macroinvertebrados, e especialmente a índices bióticos, 

no ano de 2009 em particular a Ribeira de Oeiras apresentou um decréscimo de 

qualidade após a suspensão da descarga. 
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Em 2010 a suspensão da descarga do efluente no Verão não se traduziu numa melhoria 

na qualidade de ambiente, provavelmente devido à explicação apresentada para o ano de 

2008. 

 

IV.3.1.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a 
validação e a calibração de modelos de previsão 

No EIA não foram efectuadas previsões sobre macroinvertebrados. 

 

IV.3.2 – Macrófitas 

IV.3.2.1 – Resultados obtidos 

Ver Anexo 6 - Relatório n.º 60 – Biomonitorização da Ribeira de Oeiras - Vegetação 

aquática, Setembro de 2010 (IMAR). 

Em 2010 foram identificadas um total de 77 plantas aquáticas e terrestres associadas ao 

meio aquático (margens e taludes), nas ribeiras de Oeiras (RO) e de Carreiras (C). 

Em termos de espécies, os números totais mais elevados foram observados em quase 

todos os locais de referência e no local 22. No entanto as diferenças não foram tão 

grandes como as observadas com os macroinvertebrados. Assim o local com mais 

espécies foi o C1 (34 espécies), enquanto o mais empobrecido foi o RO21 (15 espécies). 

Esta tendência é também observada quando os dados são expressos em termos de 

indicadores de diversidade. 

Em termos de cobertura total obteve-se uma cobertura de aproximadamente 80% nos 

locais C2 e RO3 e coberturas de 40% nos locais RO16 e RO22D. 

As grandes diferenças entre os locais a montante e a jusante da mina são as plantas 

hidrófitas, ou seja plantas que vivem dentro de água. Desta forma a jusante da mina 

registaram-se menos espécies hidrófitas e a cobertura foi menor. 
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Importa referir que na campanha de 2010 a estação de crescimento estava atrasada, o 

que foi evidente nas plantas do leito de cheia. Assim as juncáceas e ciperáceas anuais 

não foram visíveis, precisamente por terem desenvolvimento atrasado. Pela mesma 

razão plântulas de Veronica anagallis-aquatica poderão ter sido confundidas, em alguns 

locais, como Lythrum salicaria. 

A análise multivariada confirmou que os locais a montante e a jusante da mina estão 

segregados. Tal como no ano anterior e de acordo com os dados de diversidade e 

cobertura vegetal, a separação entre as duas zonas da ribeira é difusa 

Os resultados dos testes “in situ” com M. spicatum voltam a sugerir que as condições a 

jusante da mina promovem uma estimulação das plantas aquáticas. Estes resultados são 

consistentes com os dos anos anteriores e podem ser causados pela presença de nitratos 

nas águas descarregadas. 

Globalmente pode-se concluir que: 

• A flora a montante e jusante da mina não é muito diferente, embora se observe 

uma diminuição da diversidade de plantas a jusante da mina; 

• A estação de crescimento esteve na campanha de 2010 ligeiramente retardada, 

pelo que muitas plantas não puderam ser identificadas, registando-se ausência de 

algumas plantas relativamente aos anos anteriores. 

 

IV.3.2.2 – Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos 

Os resultados da avaliação da qualidade de ambiente com as macrófitas foram 

consistentes com os das comunidades de macroinvertebrados em 2010. 
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IV.3.2.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 
objecto de monitorização 

Em 2007 foi alterado o local de descarga do efluente, tendo-se prolongado o adutor em 

cerca de 100 m para jusante do local inicial, pretende-se com esta alteração possibilitar 

a avaliação da capacidade de auto regeneração da vegetação sem descarga do efluente, 

simulando assim a evolução possível da ribeira de Oeiras após a desactivação da 

actividade. 

Embora o período de avaliação e recuperação serem escassos, cerca de 3 anos e apesar 

de se terem verificado aparentemente algumas melhorias a nível das macrófitas e dos 

macroinvertebrados aquáticos em 2008, 2009 e 2010, ao nível das macrófitas não se 

verificou uma melhoria em termos de qualidade biológica (verificou-se apenas do ponto 

de vista físico-químico). 

 

IV.3.2.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a 
validação e a calibração de modelos de previsão 

No EIA não foram efectuadas previsões sobre macrófitas. 

 

IV.4 – ECOLOGIA 

IV.4.1 – Peixes 

IV.4.1.1 – Resultados obtidos 

Ver Anexo 7 – Biomonitorização da Ribeira de Oeiras - Fauna Piscícola, Julho de 2010 

(IMAR & Centro de Oceanografia). 

A qualidade ecológica na Ribeira de Oeiras foi avaliada em quatro locais amostrados na 

Primavera de 2010, designadamente: P1_Horta da Reveza (RO5), a montante da 

descarga do efluente, P2_Malhão Largo (RO18), P3_Caiada (RO20B) e P4_Ponte de 

Penilhos (RO22), a jusante da mina. 
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Na Primavera de 2010 foram capturadas 11 espécies piscícolas, das quais oito são de 

origem autóctone (Luciobarbus microcephalus Almaça, 1967; Luciobarbus sclateri 

Gunther, 1868; Anguilla anguilla L.; Pseudochondrostoma willkommii Steindachner, 

1866; Iberocypris alburnoides Steindachner, 1866; Squalius pyrenaicus Gunther, 1868; 

Cobitis paludica de Buen, 1930; Salaria fluviatilis Asso, 1801) e três possuem carácter 

exótico (Gambusia holbrooki Girard, 1859; Lepomis gibbosus L.; Australoheros facetus 

Jenyns, 1842). Destas espécies, duas não haviam sido capturadas em 2009. A 

predominância de espécies nativas, um resultado que vem sendo consistente ao longo 

dos três anos de monitorização, encontra-se provavelmente relacionada com o facto de 

estarmos na presença de um afluente do rio Guadiana, cuja bacia hidrográfica é 

caracterizada pelo elevado número de espécies piscícolas, em especial endemismos 

ibéricos. 

O Luciobarbus microcephalus e Iberocypris alburnoides foram as espécies com uma 

distribuição mais ampla e abundância mais elevada ao longo dos pontos amostrados. 

Em termos de abundância, riqueza e diversidade específicas, os valores foram menores 

no local imediatamente a jusante da mina, mas novamente elevados no ponto localizado 

mais a jusante na linha de água. Desta forma pode-se concluir que a actividade 

extractiva apenas parece influenciar a estrutura das comunidades piscícolas na ribeira de 

Oeiras, só nas proximidades da mina. 

A qualidade ecológica na ribeira de Oeiras foi classificada como “Razoável”, nos pontos 

de amostragem a montante e a jusante da mina, de acordo com o índice IIB. Estes 

resultados são consistentes com os de 2009. De acordo com o índice IIP, os locais a 

jusante a mina podem mesmo ser considerados como “Bons”. 

Foi observada uma relação entre elevados valores de condutividade da água e a 

presença de exemplares piscícolas com sinais de malformação e/ou parasitismo. 
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IV.4.1.2 – Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos 

De seguida faz-se uma discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos: 

1. Os peixes amostrados na ribeira de Oeiras caracterizavam-se por um reduzido 

número e abundância de espécies exóticas. O facto da linha de água amostrada se 

encontrar na bacia hidrográfica do rio Guadiana, caracterizada pelo elevado número de 

endemismos ibéricos, pode ser a explicação para este resultado; 

2. Em todos os locais amostrados parece existir desequilíbrios em termos de 

estrutura dimensional e etária das populações. Este problema é particularmente 

relevante no ponto P3-Caiada, enquanto nos pontos P1 e P4 esta situação assume menor 

relevância; 

3. A avaliação da qualidade ecológica em termos qualitativos dos vários pontos 

amostrados na ribeira de Oeiras variou consoante o índice utilizado. Enquanto o índice 

IIB atribuiu a classificação de “Razoável” a todos os pontos de amostragem, o índice 

IPP classificou os pontos P3 e P4 (localizados a jusante da descarga do efluente) como 

tendo uma “Boa” qualidade ecológica e o ponto P1 (a montante da descarga do efluente) 

com “Razoável” qualidade ecológica; 

4. As métricas que penalizam os pontos de amostragem em termos de avaliação da 

qualidade ecológica podem estar relacionadas tanto com a qualidade da água (P3 e P4) 

como alterações morfológicas do habitat (P1); 

5. A proporção de indivíduos com malformações e/ou parasitismo, que não é tida 

em conta por nenhum dos índices aplicados mas está directamente relacionada com 

condições adversas para a ictiofauna nas linhas de água, foi superior no local com maior 

condutividade; 

6. A abundância piscícola foi inferior no local de maior condutividade (P2), mas 

muito mais elevada nos dois locais seguintes a jusante da mina. 
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IV.4.1.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 
objecto de monitorização 

Não aplicável. 

 

IV.4.1.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a 
validação e a calibração de modelos de previsão 

No EIA não foram efectuadas previsões sobre fauna píscola. 

 

IV.4.2 – Bivalves 

IV.4.2.1 – Resultados obtidos 

Ver Anexo 8 – Relatório n.º 61 – Metais Pesados, em peixes, aves e bivalves na Ribeira 

de Oeiras, Setembro de 2010 (IMAR). 

Os exemplares foram recolhidos entre 20 e 31 de Março de 2010 e medidos em 3 

dimensões e congelados ou guardados para a experiência de bioacumulação de metais 

pesados. 

Os exemplares no local C2 da ribeira de Carreiras encontraram-se concentrados num 

sector muito pequeno, tendo sido contados 583 exemplares em 20 minutos por 2 

pessoas. Em Fonte Santa (RO22D) só foram contados 17 exemplares no mesmo período 

de tempo e também por 2 pessoas, obtendo-se na ribeira de Carreiras, 875 

exemplares/hora e amostragem/pessoa e na ribeira de Oeiras, 26 exemplares/hora e 

amostragem/pessoa. 

Salienta-se que em 2010 os exemplares eram de maiores dimensões comparativamente 

aos de 2009. Na população de Carreiras a classe de tamanho dominante foi de 12-15 

mm, sem exemplares de menores dimensões. Comparativamente na ribeira de Oeiras os 

exemplares dominantes tinham o mesmo tamanho, mas foram observados igualmente 

exemplares mais pequenos. A inexistência de exemplares de menores dimensões, assim 

como o baixo número de indivíduos pode estar associada à forte corrente e pluviosidade 
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que se fez sentir e que terá causado um arrastamento dos exemplares mais pequenos, 

concentrando os restantes em zonas onde a força hidráulica se faz sentir com menor 

intensidade. 

Cabe aqui indicar que foram observados dois exemplares de Unio em Fonte Santa 

(ribeira de Oeiras), todos os outros exemplares correspondiam a Corbicula fluminea. 

 

IV.4.2.2 – Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos 

Dado esta ter sido a segunda vez que se monitorizam bivalves, existe necessidade de 

repetição da monitorização, para optimização da metodologia, de forma ser possível 

avaliar os resultados obtidos. No entanto importa referir que em 2010 os indicadores de 

abundância medidos por esforço de amostragem aumentaram substancialmente. 

 

IV.4.2.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 
objecto de monitorização 

Não aplicável. 

 

IV.4.2.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a 
validação e a calibração de modelos de previsão 

No EIA não foram efectuadas previsões sobre bivalves. 

 

IV.4.3 – Metais pesados 

IV.4.3.1 – Resultados obtidos 

Ver Anexo 8 – Relatório n.º 61 – Metais Pesados, em peixes, aves e bivalves na Ribeira 

de Oeiras, Setembro de 2010 (IMAR). 

No relatório referido acima avalia-se o teor dos metais pesados: As, Cu, Hg e Zn numa 

selecção de aves aquáticas, bivalves e peixes, amostrados na Ribeira de Carreiras e na 
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Ribeira de Oeiras a montante e jusante da mina de Neves-Corvo, de forma a avaliar o 

potencial impacte das descargas de efluentes da Mina de Neves-Corvo nas espécies de 

aves aquáticas, bivalves e peixes residentes na Ribeira de Oeiras. 

 

Aves 

Dado que este foi o segundo ano em que os metais pesados foram monitorizados nas 

aves, os resultados fornecem uma segunda avaliação da sua bioacumulação e serão 

comparados com os resultados obtidos em 2009. Relativamente aos metais pesados nas 

aves pode-se tirar as seguintes conclusões: 

1. Atendendo aos resultados de 2009, foi decidido que a espécie alvo em 2010 seria 

o rouxinol-bravo (Cettia cetti), a espécie mais abundante e associada à ribeira; 

2. Foram capturados 12 exemplares, sendo 4 a montante e 8 a jusante da mina; 

3. Para o rouxinol-bravo (Cettia cetii) não se registaram diferenças apreciáveis a 

montante e a jusante, no que diz respeito a teores de metais pesados nos tecidos. É de 

assinalar em ambas as áreas, uma grande amplitude para os valores de As, Cu e Zn. Ao 

contrário de 2009, os maiores valores a jusante foram obtidos em penas e não no 

sangue. As penas do peito reflectem os níveis ingeridos ao longo do ano, em particular a 

época de muda (Julho-Outubro), enquanto o sangue reflecte o que foi ingerido nas 

últimas semanas/mês. Assim, estes dados poderão ser uma consequência do elevado 

regime hídrico do inverno de 2010. Não abundam na literatura dados comparáveis para 

as espécies aquáticas associadas a ribeiras de água-doce. A maioria dos valores obtidos 

parece estar dentro da gama normal de valores. 
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Bivalves (Invertebrados) 

Dado que este foi o segundo ano em que os metais pesados foram monitorizados nos 

invertebrados, os resultados fornecem uma segunda avaliação da sua bioacumulação e 

serão comparados com os resultados obtidos em 2009. Relativamente aos metais 

pesados nos bivalves pode-se tirar as seguintes ilações: 

4. Os exemplares capturados na ribeira de Oeiras tiveram significativamente mais 

As e Cu nos seus tecidos do que os exemplares provenientes da ribeira de Carreiras. 

Não houve diferenças para o Zn nos tecidos, nem para nenhum dos metais nas conchas. 

Os valores registados em 2010 nas duas populações foram mais elevados do que os 

medidos em 2009; 

5. Os exemplares de Corbicula fluminea retirados da ribeira de Carreiras e 

implantados na ribeira de Oeiras a jusante da mina (Fonte Santa) acumularam As e Zn. 

Os implantados a montante (Horta da Revesa) também acumularam Zn. Não houve 

alterações estatisticamente significativas para o Cu; 

6. O número de exemplares capturados de L. microcephalus foi abaixo do desejável 

para uma análise estatística adequada. No entanto houve uma tendência para valores 

mais baixos dos 3 metais a montante da mina, valores mais elevados logo a jusante e 

diminuição no local mais afastado da mina; 

7. Por comparação com a literatura, os valores relativos ao As não são elevados 

para nenhum dos locais. Os de Cu e Zn foram os mais elevados de sempre e estão entre 

os mais elevados na literatura, mesmo os referentes ao local de referência. 

 

Peixes 

1. De 10 a 12 de Maio de 2010 foram amostrados peixes nos seguintes locais da 

ribeira de Oeiras: Horta da Reveza – RO5 a montante da mina, Malhão Largo – RO18 a 

jusante da mina (experimental), Monte Pereiro – RO19 a jusante da mina, Caiada – 
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RO20B a jusante da mina, Ponte de Penilhos – RO22 a jusante da mina. A espécie 

seleccionada para as medições foi o barbo-de-cabeça-pequena, Luciobarbus 

microcephalus; 

2. De um modo geral os valores de As estiveram sempre abaixo dos limites de 

detecção (<0,002 mg/kg de peso fresco). Como excepções há a registar os valores 

detectados no músculo de um exemplar de Monte Pereiro (0,05 mg/kg), no fígado de 2 

exemplares de Monte Pereiro (1,77 e 0,68 mg/kg), no fígado de 3 exemplares de Horta 

da Revesa (0,18, 0,56 e 0,45 mg/kg), no fígado de um exemplar de Ponte de Penilhos 

(0,10 mg/kg) e, por último, no fígado de um exemplar de Caiada. Os valores mais 

elevados de As no fígado foram registados no Monte Pereiro, a jusante da mina e pelo 

contrário, os valores no fígado na Caiada e Ponte de Penilhos, já se encontravam na 

gama dos registados a montante da mina (Horta da Revesa); 

3. Os valores de Cu foram 2 a 78 vezes mais elevados no fígado dos peixes, do que 

no músculo. No músculo os valores mais elevados foram registados no Monte Pereiro, 

seguidos de Caiada, enquanto no fígado, os valores mais elevados foram encontrados na 

Caiada, seguidos de Monte Pereiro e Penilhos. Em qualquer dos casos, os valores mais 

baixos foram encontrados sempre a montante da mina (Horta da Revesa); 

4. No que respeita aos valores de Zn, os mesmos foram maiores no fígado, do que 

no músculo, cerca de 7 vezes. No entanto, não houve diferenças significativas entre 

locais; 

5. Em suma houve uma tendência para valores mais elevados de As no fígado a 

jusante da mina. A mesma tendência foi observada para os valores de Cu no músculo. 

Não houve diferenças quanto ao zinco; 

6. Os valores de As não se podem considerar como extremamente elevados quando 

comparados com a literatura. Os valores de Cu e Zn foram dos mais elevados alguma 

vez registados na ribeira de Oeiras; 
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7. Num mesmo local coexistiram exemplares com valores elevados e valores 

abaixo dos níveis de detecção dos metais em questão. Este facto pode ser devido à 

grande mobilidade dos peixes, mas também a possíveis erros no processo de recolha de 

amostras, designadamente a possibilidade de músculo estar em contacto com a pele 

durante a extracção, uma vez que alguns exemplares tinham pequenas quantidades de 

pele quando foram processados para análises. 

O processo de tratamento das amostras será revisto e adequado em 2011, para 

minimizar os riscos de contaminação identificados 

 

IV.4.3.2 – Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 
definidos 

Os dados atrás apresentados parecem indicar que, mesmo em locais de referência, os 

valores para alguns metais (designadamente Cu e Zn) nos tecidos vivos são elevados. 

Este facto poderá dever-se a poluição histórica (minas ou escombreiras abandonadas há 

séculos) ou a uma situação natural dada a geologia do terreno. Embora movimentações 

de animais sejam possíveis (e.g. peixes), essas movimentações não explicam os altos 

níveis de contaminação a montante da mina (designadamente em bivalves). 

Os resultados obtidos em 2009 e 2010 para os bivalves fazem supor uma variabilidade 

grande quanto às concentrações de metais nos tecidos vivos. As causas de tal 

variabilidade não são conhecidas, mas podem estar relacionadas com eventos hídricos 

que impliquem ressuspensão/deposição de sedimentos contaminados. Recomenda-se 

assim que para uma melhor interpretação dos resultados obtidos sejam monitorizados 

sedimentos e água a montante e jusante da mina e relacionar os valores com alterações 

de caudal. 
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IV.4.3.3 – Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 
objecto de monitorização 

Não existem medidas directas de minimização implementadas exclusivamente para este 

item, pelo que não é possível avaliar a sua eficácia. 
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IV.4.3.4 – Comparação com as previsões efectuadas no EIA, incluindo, quando aplicável, a 
validação e a calibração de modelos de previsão 

No EIA não foram efectuadas previsões sobre bioacumulação de metais pesados em 

peixes, bivalves e aves aquáticas. 



RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
2010 

Código: 

Data    : 

Página : 

RM2010-DIA 
2011-03-23 
106 de 113 

 

MINA DE NEVES-CORVO 

 

Relatório Anual de Monitorização Mina de Neves-Corvo 2010 da Declaração de Impacte Ambiental Projecto “Mina de Neves Corvo 2007” 

 

V - Conclusões 
V.1 – ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

V.1.1 – Síntese da avaliação de impactes objecto de monitorização e da eficácia 
das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 
monitorização 

Os impactes estão localizados na zona mais próxima do aterro de resíduos. 

Não se verificaram alterações significativa na qualidade quando comparados com os 

valores reportados no EIA. 

A existência de sistema de captação de infiltrações e bombeamento desta água de 

retorno para o aterro contribuem para manter o controlo e redução da área impactada.  

 

V.1.2 – Proposta de novas medidas de mitigação e ou alteração ou desactivação 
de medidas já adoptadas 

Está previsto a mudança de metodologia de deposição dos rejeitados no aterro, projecto 

que foi alvo do EIA e deverá ter o seu arranque operacional em 2011, é esperado que os 

volumes de água de infiltrações venham a diminuir progressivamente dado que o 

volume de água armazenado também irá ser gradualmente menor, reduzindo-se desta 

forma a contaminação das águas subterrâneas. 

 

V.1.3 – Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade 
dos futuros relatórios de monitorização 

Sendo este o terceiro relatório de monitorização pode-se concluir que o programa de 

monitorização implementado é eficaz, pelo que não se apresenta uma revisão do 

mesmo. 



RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
2010 

Código: 

Data    : 

Página : 

RM2010-DIA 
2011-03-23 
107 de 113 

 

MINA DE NEVES-CORVO 

 

Relatório Anual de Monitorização Mina de Neves-Corvo 2010 da Declaração de Impacte Ambiental Projecto “Mina de Neves Corvo 2007” 

 

V.2 – ÁGUAS SUPERFICIAIS – ESTADO DAS MASSAS DE ÁGUA – ECOLOGIA 

V.2.1 – Barranco da Lajes 

V.2.1.1 – Síntese da avaliação de impactes objecto de monitorização e da eficácia das 
medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monito-
rização 

Os volumes nesta linha de água são insignificantes, na maior parte do tempo não se 

encontra água em toda a sua extensão. Verifica-se a existência de concentrações 

elevadas de sulfatos que têm origem em pequenas ressurgências que não são captadas 

no sistema de captação de infiltrações do aterro. 

A avaliação hidromorfológica foi apenas realizada uma vez e da flora apenas três vezes 

pelo que se torna necessário recolher mais informação sobre a dimensão do (eventual) 

impacte. 

 

V.2.1.2 – Proposta de novas medidas de mitigação e ou alteração ou desactivação de 
medidas já adoptadas 

Está previsto a mudança de metodologia de deposição dos rejeitados no aterro, projecto 

que foi alvo do EIA e deverá ter o seu arranque operacional em 2011, é esperado que os 

volumes de água de infiltrações venham a diminuir dado que o volume de água 

armazenado também irá ser gradualmente menor, reduzindo-se ainda mais os caudais 

das ressurgências. 

Em 2009 foi tomada a decisão de implementar medidas de captação de todas as águas 

de infiltração que escorrem pelo Barranco das Lages, quantidades inferiores a 300 l/h. 

Assim em 2010 decorreram os trabalhos do projecto de recolha de água de infiltração 

no barranco das Lajes, com bombagem para a barragem do Cerro do Lobo. Durante o 

ano de 2011 será avaliado se as medidas implementadas foram suficientes para 

interromper a descarga de águas de infiltração no barranco. Após a validação desta 

medida será estudada a necessidade de recuperação/reabilitação do Barranco das Lages. 
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V.2.1.3 – Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos 
futuros relatórios de monitorização 

Sendo este o terceiro relatório de monitorização pode-se concluir que os programas de 

monitorização implementados são eficazes, pelo que não se apresenta uma revisão do 

mesmo. 

 

V.2.2 – Ribeira de Oeiras 

V.2.2.1 – Síntese da avaliação de impactes objecto de monitorização e da eficácia das 
medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monito-
rização 

Verifica-se a existência de impactes (químicos e biológicos) na zona mais próxima da 

descarga do efluente, estes impactes vão diminuindo à medida que se afasta para jusante 

da descarga e são causados pelas concentrações elevadas em sulfatos e compostos 

azotados. 

A Somincor tem vindo nos últimos anos a suspender a descarga do efluente sempre que 

possível e tendo em atenção o balanço hídrico do aterro de resíduos-rejeitados, evitando 

a descarga nos períodos em que não exista caudal na ribeira (que se caracteriza por 

caudais torrenciais), de forma a minimizar os impactes, não sendo no entanto 

evidenciadas melhorias significativas desta medida na qualidade da ribeira de Oeiras, 

nem redução significativa de impactes. 

 

V.2.2.2 – Proposta de novas medidas de mitigação e ou alteração ou desactivação de 
medidas já adoptadas 

Verifica-se a existência de impactes na ribeira de Oeiras devido à descarga do efluente 

industrial tratado, embora a Somincor reduza ao mínimo possível a sua descarga, esta 

medida não é só por si suficiente, pelo que a Somincor tem vindo nos últimos anos a 

suspender a descarga do efluente sempre que possível e tendo em atenção o balanço 

hídrico do aterro de resíduos-rejeitados, evitando a descarga nos períodos em que não 

exista caudal na ribeira, de forma a minimizar os impactes. A Somincor tomou a decisão 
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de implementação, sempre que seja possível, em função das condições hidrológicas e 

meteorológicas, a descarga zero, com a reutilização máxima de água no processo 

produtivo; para a prossecução desta medida será necessária a construção de um novo 

reservatório para retenção da água residual, já prevista no projecto pasta, que deverá 

estar operacional em 2011/2012, pelo que se pretende ter em curso a descarga zero no 

ano 2012/2013. Esta medida será possível de concretizar para as actuais condições de 

exploração das massas em Neves Corvo, a eventual exploração de novas massas em 

locais até agora não drenados, tornará impraticável a curto / médio prazo a sua 

concretização, até total drenagem das novas áreas. 

 

V.2.2.3 – Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos 
futuros relatórios de monitorização 

Sendo este o terceiro relatório de monitorização pode-se concluir que os programas de 

monitorização implementados são eficazes, pelo que não se apresenta uma revisão do 

mesmo. No entanto propõe-se desde já que o processo de tratamento das amostras seja 

revisto e adequado em 2011, para minimizar os riscos de contaminação identificados. 

 

 

V.2.3 – Rio Guadiana 

V.2.3.1 – Síntese da avaliação de impactes objecto de monitorização e da eficácia das 
medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monito-
rização 

Não são identificados impactes causados pela descarga do efluente na ribeira de Oeiras 

que é afluente do Guadiana. 

 

V.2.3.2 – Proposta de novas medidas de mitigação e ou alteração ou desactivação de 
medidas já adoptadas 

Não aplicável. 
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V.2.3.3 – Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos 
futuros relatórios de monitorização 

Não aplicável. 

V.2.4 – Efluente Industrial Tratado 

V.2.4.1 – Síntese da avaliação de impactes objecto de monitorização e da eficácia das 
medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monito-
rização 

Verifica-se que os parâmetros relacionados com os compostos azotados têm estado 

acima dos valores limites de emissão. 

No caso dos sulfatos, embora estejam de acordo com os valores limites de emissão, a 

sua descarga num curso de água de caudal torrencial e de pequena expressão como a 

ribeira de Oeiras provoca impacte nesta, levando a não conformidades com o valor 

legislado para a qualidade das águas superficiais, com impacte na ecologia, já que não 

existe nalguns períodos qualquer factor de diluição significativa. 

 

V.2.4.2 – Proposta de novas medidas de mitigação e ou alteração ou desactivação de 
medidas já adoptadas 

Em 2009 a Somincor iniciou a substituição dos explosivos mais utilizados na mina 

(ANFO) por explosivos em emulsões, pelo que em 2009 se registou uma redução ligeira 

no teor de nitratos no efluente industrial tratado, que novamente se acentuou em 2010. 

Espera-se que com a substituição total dos explosivos por emulsões (prevista para 2012) 

se atinjam níveis de nitratos, significativamente reduzidos, abaixo dos limites 

legislados, já evidenciadas reduções em 2010. 

Do estudo efectuado em 2008 para alteração do processo de tratamento do próprio 

efluente, no sentido de reduzir sulfatos, metais e eventualmente os compostos azotados, 

conclui-se que não é possível reduzir mais estes parâmetros, nomeadamente os sulfatos, 

com o actual processo de tratamento que se encontra já optimizado. Encontra-se a 

Somincor à procura de soluções economicamente viáveis para redução dos parâmetros 

mais problemáticos 
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V.2.4.3 – Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos 
futuros relatórios de monitorização 

Sendo este o terceiro relatório de monitorização pode-se concluir que os programas de 

monitorização implementados são eficazes, pelo que não se apresenta uma revisão do 

mesmo. 

 

 

 

Em suma, existem não conformidades com os valores limites de emissão no relativo aos 

compostos azotados no efluente industrial tratado, estando já a decorrer alterações na 

qualidade dos explosivos utilizados na mina, de forma a reduzir estas não 

conformidades. Relativamente aos teores elevados em sulfatos do estudo de 

optimização para redução de parâmetros no efluente industrial tratado pode-se concluir 

que não é possível reduzir mais estes parâmetros, nomeadamente os sulfatos, com o 

actual processo de tratamento que se encontra já optimizado. Encontra-se a Somincor à 

procura de soluções economicamente viáveis para redução dos parâmetros mais 

problemáticos 

Verifica-se a existência de impactes na ribeira de Oeiras devido à descarga do efluente 

industrial tratado, embora a Somincor reduza ao mínimo possível a sua descarga, esta 

medida não é só por si suficiente, pelo que a Somincor tem vindo nos últimos anos a 

suspender a descarga do efluente sempre que possível e tendo em atenção o balanço 

hídrico do aterro de resíduos-rejeitados, evitando a descarga nos períodos em que não 

exista caudal na ribeira, de forma a minimizar os impactes. A Somincor tomou a decisão 

de implementação, sempre que seja possível, em função das condições hidrológicas e 

meteorológicas, a descarga zero, com a reutilização máxima de água no processo 

produtivo; para a prossecução desta medida será necessária a construção de um novo 
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reservatório para retenção da água residual, já prevista no projecto pasta – deposição de 

rejeitados, que deverá estar operacional em 2011/2012, pelo que se pretende ter em 

curso a descarga zero no ano 2012/2013. 

A SOMINCOR mantém activo um programa de monitorização dos projectos 

apresentados a EIA e já concluídos e um acompanhamento sistemático nos projectos 

ainda em fase de implementação, de forma a definir medidas de minimização dos 

impactes ambientais nestes projectos, sendo que esta medida só será possível de 

concretizar para as actuais condições de exploração das massas em Neves Corvo, a 

eventual exploração de novas massas em locais até agora não drenados, tornará 

impraticável a curto / médio prazo a sua concretização, até total drenagem das novas 

áreas. 
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