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Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Resumo Não Técnico 

1 -  INTRODUÇÃO 

O presente relatório constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental da 
Mina de Neves–Corvo – 2007, elaborado nos termos do previsto no Decreto-Lei nº 69/2000F

1
F, de 

3 de Maio que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). O Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas estabelecidas na 
Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril (alterada pela Declaração de Rectificação n.º 13–H/2001, de 
31 de Maio). 

Os Projectos alvo deste EIA foram concluídos entre Dezembro de 2002 e Março de 2007, e 
inserem-se no Complexo Mineiro de Neves–Corvo: 

- Projecto de Execução da Barragem do Cerro do Lobo. 4ª Fase de Construção. Remodelação 
do Projecto de Alteamento da Barragem da Cota 252 para a cota 255 (Dezembro de 2002); 

- Projecto de Deposição em Pasta. Instalação Industrial para Fabrico de Pasta (Março 2007); 

- Projecto de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco (Março de 2006); 

- Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano (Fevereiro 2007); 

- Projecto alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério MF (Fevereiro, 
2007). 

Os projectos relativos à Barragem do Cerro do Lobo e às Lavarias foram desenvolvidos a nível de 
Projecto de Execução e o Projecto de Deposição em Pasta encontra-se em fase de Estudo de 
Viabilidade. 

O presente EIA incidiu sobre o Complexo Mineiro de Neves–Corvo, com particular destaque para 
os impactes resultantes dos referidos projectos e será submetido a Processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental ao abrigo do estabelecido no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 
nomeadamente: 

- na alínea b) do n.º 2 do Anexo II – “Extracção subterrânea” – o Complexo Mineiro de 
Neves–Corvo, globalmente; 

-  no n.º 9 do Anexo I – “Instalações destinadas à incineração, valorização energética, 
tratamento químico ou aterro de resíduos perigosos” – projecto da Deposição em Pasta; 

                                                 
1 com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro 
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- no n.º 21 do Anexo I – “Qualquer alteração ou ampliação de projectos incluído no presente 
anexo, se tal alteração ou ampliação, em si mesma, corresponde aos limiares estabelecidos 
no presente anexo” – Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados; 

- na alínea e) do nº 2 do Anexo II – “Instalações Industriais de Superfície para a Extracção e 
Tratamento de Hulha, Petróleo, Gás Natural, Minérios e Xistos Betuminosos” – Projectos 
de Alteração das Lavarias de Cobre e Zinco. 

Os objectivos do presente EIA são a identificação, caracterização e avaliação dos impactes 
ambientais do Complexo Mineiro de Neves–Corvo tendo em conta, especialmente, os resultantes da 
construção e exploração dos projectos alvo anteriormente referidos, no sentido de concretizar 
medidas minimizadoras/compensatórias dos impactes negativos significativos detectados, a 
concretizar, se possível, ainda no projecto de execução, ou em obra ou exploração da infra-
estrutura, de forma a obter o bom enquadramento ambiental do Projecto. 

O proponente do Projecto é SOMINCOR, Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A., com sede em: 

Santa Bárbara de Padrões 

7780–909 CASTRO VERDE 

Tel.:  286 689 000   

Fax :  286 683 289   

A SOMINCOR, Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A, tem por objecto a prospecção, extracção 
e valorização de substâncias minerais, bem como, no âmbito das suas actividades mineiras, a 
comercialização e transporte nacional e internacional dos respectivos produtos e a investigação, 
aquisição e desenvolvimento de processos e métodos tecnológicos. 

O EIA foi elaborado pela PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, Ldª., para o Proponente 
atrás designado, tendo os trabalhos decorrido no período compreendido entre Dezembro de 2006 e 
Maio de 2007. 

No que respeita a antecedentes do presente EIA, a Mina de Neves–Corvo foi alvo de um Estudo de 
caracterização da situação de referência e avaliação de impactes, realizado em 1982/1984, no 
qual foi caracterizada toda a área da responsabilidade da SOMINCOR, S.A. relativa à exploração da 
mina de Neves–Corvo. Foram também identificados e avaliados os impactes decorrentes da 
exploração da mina nos diversos descritores ambientais. 

O Projecto de Alteamento do Aterro de Resíduos – Barragem de Rejeitados (4ª Fase – cota 255 m) 
foi submetido a AIA em fase de pós Projecto de Execução, tendo o projecto sido finalizado em 
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Dezembro de 2002 e entregue na autoridade coordenadora de licenciamento, Direcção-geral de 
Geologia e Energia (DGGE) em 20 de Março de 2006.  

O EIA então apresentado foi realizado, entre Janeiro e Abril de 2003, pela empresa 
HIDROPROJECTO, Engenharia e Gestão, S.A., tendo sido entregue pela DGGE no Instituto do 
Ambiente em 23 de Março de 2006, e o respectivo aditamento de Maio de 2006, em 23 de 
Junho de 2006, e alvo de uma Declaração de Desconformidade em 1 de Setembro de 2006, no 
âmbito do Processo AIA n.º 1 550. 

2 -  OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O objectivo comum a todos os projectos em análise neste EIA prende-se com a melhoria de 
desempenho do processo produtivo e da gestão de resíduos do Complexo Mineiro e com a 
necessidade de reduzir os impactes ambientais resultantes da exploração desse mesmo complexo. 

O Alteamento da Barragem de Rejeitados permitiu o aumento da respectiva capacidade em cerca 
de 5 Mm3, de acordo com o projecto inicial para o qual a Barragem de Rejeitados foi projectada e 
conforme o plano inicialmente estabelecido. 

O Projecto de Deposição em Pasta surgiu da necessidade de encontrar uma nova solução para a 
deposição dos rejeitados provenientes das lavarias, uma vez que, por um lado, a Barragem de 
Rejeitados não tem capacidade para comportar os rejeitados que vierem a ser produzidos até ao fim 
da vida útil da mina (a qual tem actualmente um potencial de vida superior a 20 anos) e, por outro 
lado, um alteamento da Barragem de Rejeitados, acima da cota + 255 m seria tecnicamente 
complicado, e teria custos muito elevados, e a construção de uma nova barragem acarretaria 
impactes ambientais negativos significativos. 

O Projecto da Alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco surgiu da necessidade 
de processar o minério para a recuperação de zinco, uma vez que as reservas de minérios de estanho 
existentes no couto mineiro estavam praticamente esgotadas. 

O Projecto de Ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano surge da necessidade de fazer face 
ao aumento de uma maior quantidade de minério de zinco extraído, uma vez que a sua extracção 
será incrementada nos próximos anos. 

O Projecto alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério MF teve 
como objectivo a libertação da lavaria de zinco para tratamento exclusivo de minério de zinco (cujo 
minério é extraído da mina em maiores quantidades do que o minério de cobre) e a preparação da 
lavaria de cobre para poder processar alternadamente minérios de cobre de baixo teor (designados 
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de MF), ou escórias, provenientes da refinaria espanhola ATC (Atlantic Copper), anteriormente 
tratadas na antiga Lavaria de Estanho, agora Lavaria de Zinco. 

3 -  ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO 

Os projectos em análise localizam-se no interior do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, que se 
situa na Região do Baixo Alentejo, mais concretamente nos concelhos de Castro Verde e 
Almodôvar, respectivamente nas freguesias de Santa Bárbara de Padrões e Senhora da Graça de 
Padrões (Figura 1). 

4 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1 -  CARACTERÍSTICAS GERAIS 

4.1.1 -  Projecto de Alteamento da Barragem da Cota 252 m para a Cota 255 m 

A Barragem do Cerro do Lobo integrada no Complexo Mineiro de Neves Corvo, da SOMINCOR, 
S.A., destina-se à deposição dos rejeitados resultantes do processo de tratamento dos minérios 
efectuado nas lavarias de Cobre e de Zinco e anteriormente também de Estanho, após neutralização 
dos mesmos com cal. 

Trata-se de um aterro de resíduos concebido em forma de barragem, para facilidade de deposição 
dos resíduos e minimização de impactes ambientais, com a deposição subaquática dos rejeitados, 
descarga nula para o meio receptor e reutilização da água sobrenadante.  

A água limpa da bacia drenante para esta barragem é impedida de entrar na Barragem de Rejeitados 
através de pequenos açudes e de uma vala e é lançada a jusante da Barragem. 

A barragem foi assim calculada para uma exploração com um nível de água de aproximadamente 
1 m sobre os sólidos depositados, de modo a minimizar a oxidação dos sólidos e a libertação de 
poeiras para a atmosfera. 

A construção da Barragem de Rejeitados foi, desde o início, planeada para ser realizada por fases, 
de modo a acompanhar a evolução da exploração do minério e do volume de rejeitados produzidos. 

A barragem foi assim construída em 4 fases, concluídas em 1988, 1990, 1993 e 2005, com 
coroamento às cotas que seguidamente se descrevem, e com inclinações do paramento de montante  
1(V) : 1.8 (H) e do paramento de jusante 1(V) : 1.7 (H): 



Esc. 1:25 000
Figura 1 - Localização do projecto
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- 1ª Fase – coroamento à cota 244,00 m e volume de armazenamento de 6 × 106 m3 

. (NPAF

2
F = 243,00 m e área inundada de aproximadamente 0,8 km2); 

- 2ª Fase –  coroamento à cota 248,00 m e volume de armazenamento de 11 × 106 m3 

 . (NPA = 246,75 m e área inundada de aproximadamente 1,2 km2); 

- 3ª Fase – coroamento à cota 252,00 m e volume de armazenamento de 15 × 106 m3 

 . (NPA = 250,50 m e área inundada de aproximadamente 1,5 km2); 

- 4ª Fase – coroamento à cota 255,00 m e volume de armazenamento de 20 × 106 m3 

 . (NPA = 253,50 m e área inundada de aproximadamente 1,8 km2). 

A 4ª Fase de alteamento correspondeu à última fase da Barragem de Rejeitados, prevista desde o 
início do projecto. 

Actualmente a Barragem do Cerro do Lobo é uma barragem de enrocamento zonado, constituída 
por 4 corpos independentes, sendo um corpo principal e 3 portelas, designadas por ME1 e ME2 na 
margem esquerda e MD na margem direita. O troço final da portela ME2 tem a designação de 
barragem do Monte Branco. 

Tanto o corpo principal como as portelas apresentam um perfil zonado constituído por: 

- Maciços estabilizadores; 

- Órgão de impermeabilização; 

- Sistema drenante. 

Como órgãos de segurança a barragem dispõe de um descarregador de cheias e de uma descarga 
auxiliar em sifão, que veio substituir a descarga de fundo existente nas três primeiras fases de 
construção, descarga essa que foi obturada em 1999 por razões de segurança estrutural e ambiental. 

4.1.2 -  Projecto de Deposição em Pasta 

O Projecto de Deposição em Pasta preconiza a construção de uma unidade industrial, 
completamente automatizada, de espessamento de produção de pasta, a partir da polpa dos 
rejeitados, centrada num espessador de cone profundo, e a construção, na Barragem de Rejeitados 
do Cerro do Lobo (BCL), de células para a sua deposição. 

                                                 
2 NPA – nível de pleno armazenamento 
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A instalação ficará localizada a noroeste da Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo, perto da 
actual estação de tratamento de água, sendo a pasta produzida bombeada para as células através de 
uma conduta de distribuição.  

O Projecto da Deposição em Pasta encontra-se em fase de Estudo de Viabilidade. 

4.1.3 -  Projectos de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco e de 
ampliação para para 1 Mt/ano  

Em 2006 a SOMINCOR, para além da sua produção tradicional de concentrados de cobre, iniciou 
um novo ciclo no seu processo produtivo com a produção de concentrados de zinco e chumbo, a 
partir do tratamento de minérios complexos polimetálicos: 

- Minério MCZ – trata-se de um tipo de minério maciço que apresenta teores de cobre 
superior a 2,0% e teores de zinco superiores a 3,5%. O tratamento deste minério, por 
flutuação diferencial, permitirá a obtenção de concentrados de cobre e zinco. O cobre será 
recuperado como um concentrado de desbaste e bombeado para a lavaria do cobre para 
tratamento conjunto com os minérios de cobre; 

- Minério MZ – trata-se de minérios maciços com teores de zinco superiores a 3,5%, que 
podem apresentar teores de chumbo com valores por vezes apreciáveis, pelo que, para além 
de concentrados de zinco, se prevê a produção de concentrados de chumbo. 

Esses dois tipos de minério serão tratados por campanhas, na Lavaria de Zinco. 

Os projectos em análise dizem respeito às alterações da Lavaria de Zinco que serão executadas 
em duas fases: 

- Fase 1 – Alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco, ficando, até 2009, a lavaria 
com uma capacidade para tratamento de 350 000 t de minério/ano (obra já executada); 

- Fase 2 – Ampliação da capacidade da Lavaria de Zinco para tratamento de 1 Mt de 
minério/ano. 

4.1.4 -  Projecto alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério 
MF  

A capacidade instalada actual da Lavaria do Cobre é de cerca de 1,8 / 2,0 milhões de toneladas de 
minério de cobre (MC + MH), produzindo cerca de 355 000 toneladas de concentrado de cobre, 
correspondendo a 88 000 toneladas de cobre metal. 
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Na Lavaria de Cobre são actualmente processados três tipos de minérios:  

- Minério MC: designado por minério de cobre, apresenta teores em As < 5 000 p.p.m. Este 
baixo teor de As é indicador de um minério “limpo” de outros elementos penalizantes (Zn, 
Sb, Hg e Pb) cujo processamento conduz à produção de concentrados mais selectivos e 
recuperações mais elevadas; 

- Minério MH: engloba os minérios que apresentam teores de As > 5 000 p.p.m. Ao elevado 
teor de As está sempre associado a presença significativa de outros elementos penalizantes 
(Zn, Sb, Hg e Pb). O seu processamento é mais difícil, conduzindo a concentrados “menos 
limpos” em penalizantes, pelo que a produção de concentrados comercializáveis só é 
possível com recuperações mais baixas que as obtidas com o minério MC; 

- Minério MCZ: tipo de minério maciço que apresenta teores de cobre superiores a 2,0% e 
teores de zinco superiores a 3,5% é actualmente tratado na Lavaria de Cobre para 
recuperação dos valores de cobre. Serão efectuados estudos durante o ano de 2007 para 
tratamento do minério MCZ na Lavaria de Zinco para recuperação de cobre e zinco, 
passando este minério a ser tratado na Lavaria de Zinco. 

4.2 -  ACÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS 

4.2.1 -  Construção 

A 4ª Fase de construção da Barragem de Rejeitados as actividades mais importantes 
desenvolvidas, susceptíveis de terem gerado impactes ambientais, foram as seguintes: 

- Preparação da superfície de fundação dos aterros na parte correspondente à sua extensão 
para jusante; 

- Execução do saneamento de 0,5 m da camada superficial do talude de jusante dos diferentes 
corpos da barragem; 

- Execução dos aterros da barragem; 

- Remoção e recolocação do revestimento do talude de jusante da parte mais alta do corpo 
principal com material grosseiro existente; 

- Execução dos aterros de alteamento da barragem; 

- Revestimentos do talude de montante dos diferentes corpos com o enrocamento de 
protecção definido no projecto; 

- Transporte de materiais das pedreiras adjacentes à obra. 
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Na implementação do Projecto de Deposição em Pasta, as acções susceptíveis de gerar impactes 
ambientais estão relacionadas com: 

- Construção de uma unidade industrial de espessamento de pasta com capacidade de 230 t/h, 
através de um espessador de cone profundo; 

- Construção de células para a deposição de pasta na Barragem de Rejeitados do Cerro do 
Lobo (BCL); 

- Instalação de um sistema de condutas para a distribuição de pasta entre a unidade onde é 
produzida e as células de deposição na BCL. 

As acções susceptíveis de gerar impactes ambientais relacionadas com a implementação dos 
Projectos de Alteração e Ampliação da Lavaria de Zinco, são as seguintes: 

- Desmantelamento dos espessadores anteriormente utilizados no tratamento do minério de 
estanho; 

- Implementação de um novo moinho de bolas, num local adjacente às instalações, no espaço 
anteriormente ocupado pelos espessadores; 

- Alteamento de parte do edifício da lavaria, para permitir a implementação das células de 
flutuação de 30 m3; 

- Construção de um edifício, e correspondente aumento da área coberta em cerca de 400 m2, 
para albergar o novo moinho e respectivas instalações auxiliares, com ponte rolante e 
elementos próprios de insonorização. 

No caso do Projecto de Alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério 
MF, as principais acções susceptíveis de gerar impactes ambientais, em fase de construção, 
incluem: 

- Instalação de um moinho de barras, de 650 kW; 

- Construção e exploração de uma bateria de ciclones, assim como a implementação dos 
respectivos equipamentos auxiliares, tais como bombas para transporte da polpa, que não 
implicam alterações na área coberta; 

- Construção de um edifício, e correspondente aumento da área coberta em cerca de 300 m2, 
para albergar o novo moinho e respectivas instalações auxiliares, com ponte rolante e 
elementos próprios de insonorização. 
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4.2.2 -  Exploração 

Na fase de exploração da Barragem de Rejeitados, as principais acções susceptíveis de gerar 
impactes ambientais resultarão de acidentes ou do seu funcionamento deficiente, uma vez que nesta 
fase a descarga para o ambiente é nula, pois há reutilização da água sobrenadante. 

À semelhança do que é descrito para a Barragem de Rejeitados, na fase de exploração do Projecto 
de Deposição de Pasta, as acções susceptíveis de gerar impactes são essencialmente causadas por 
acidentes ao nível da unidade de espessamento de pasta e das condutas de distribuição, 
nomeadamente a rotura destas estruturas. 

Durante a operação das Lavarias, as acções susceptíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 
com as seguintes actividades: 

- Deposição em pilha e Retoma; 

- Britagem; 

- Moagem e Classificação; 

- Flutuação; 

- Espessamento / Filtração e Carregamento de concentrados. 

Adicionalmente, é susceptível de gerar impactes, positivos ou negativos, a alteração das 
características qualitativas e quantitativas dos rejeitados produzidos. 

5 -  ANTECEDENTES 

Os antecedentes do Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados (já implementado) 
consistiram na realização de mais 3 alteamentos anteriores, todos previstos no projecto inicial da 
barragem. Efectivamente, a barragem, tal como já foi referido, foi construída em 4 fases, concluídas 
em 1988, 1990, 1993 e 2005, com coroamento às cotas 244 m, 248 m, 252 m e 255 m 
respectivamente. 

Os antecedentes do Projecto de Deposição em Pasta foram os diversos estudos e ensaios, bem 
como a instalação piloto implementada pela SOMINCOR. 

O Projecto da alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco não tem antecedentes. 

O Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano tem como antecedente o Projecto 
da alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco. 
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O Projecto de alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério MF pode 
considerar-se que tem como antecedente o próprio projecto da Lavaria de Cobre. 

6 -  ALTERNATIVAS 

Relativamente ao Projecto do Alteamento da Barragem de Rejeitados, desde o início do projecto 
do Complexo Mineiro da SOMINCOR que se previu que o armazenamento de rejeitados fosse 
realizado em barragem e que a execução desta seria faseada, de modo a minimizar os impactes 
sobre o ambiente, aproveitando todas as infra-estruturas criadas, quer na fase de construção, quer na 
de exploração, e a monitorização que se lhe encontra associada. A localização da Barragem de 
Rejeitados e o seu modo de construção e exploração tiveram em consideração a protecção do 
ambiente. Neste sentido, não foram consideradas soluções alternativas para o alteamento do aterro 
da Barragem de Rejeitados, quer em localização, quer em modo de exploração. 

Contudo, actualmente está a ser considerada uma alternativa à deposição sub-aquática dos 
Rejeitados na Barragem do Cerro do Lobo – trata-se da deposição sub-aérea dos rejeitados que 
serão depositados em pasta no aterro, de modo a permitir atingir cotas mais elevadas e, 
consequentemente, atingir uma maior capacidade de encaixe, evitando, deste modo, a necessidade 
de realizar um novo alteamento (tecnicamente complicado e com elevados custos) ou a construção 
de uma nova Barragem de Rejeitados (com elevados custos económicos, sociais e ambientais). 

No que respeita ao Projecto de Deposição em Pasta foram consideradas diversas alternativas para 
a deposição “a seco” dos Rejeitados. Contudo, o conhecimento de experiências levadas a cabo 
noutros países em complexos mineiros com características semelhantes e os estudos promovidos 
pela SOMINCOR permitiram chegar à conclusão de que a alternativa da deposição em pasta dos 
rejeitados seria a mais favorável. Deste modo, a SOMINCOR procedeu à realização de diversos 
ensaios e posteriormente à implementação de uma instalação piloto com o objectivo de estudar as 
diversas alternativas para cobertura da pasta permitindo-lhe, deste modo, optar pela melhor opção, 
quer em termos técnicos, quer em termos ambientais. 

Para os Projectos das Lavarias não foram consideradas alternativas de localização nem de 
tecnologia visto que, em termos de localização, interessava utilizar o espaço já actualmente ocupado 
pelas lavarias e, em termos de tecnologia, os processos escolhidos já estão largamente testados e 
com resultados favoráveis, constituindo melhores tecnologias disponíveis, pelo que não se 
consideraram alternativas. 
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7 -  DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O objectivo da caracterização da situação de referência é a obtenção de uma base de informação 
adequada à avaliação dos impactes ambientais significativos. Apresentam-se, seguidamente, os 
principais domínios focados: 

• A NÍVEL BIOFÍSICO 

- Clima 

- Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia 

- Solos e Ocupação do Solo 

- Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

- Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais 

- Qualidade do Ar 

- Ambiente Sonoro  

- Gestão de resíduos 

- Ecologia 

- Paisagem 

• A NÍVEL SÓCIO–ECONÓMICO 

- Sócio–economia 

- Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico 

A área de estudo foi definida com base nas características da envolvente do Projecto, 
nomeadamente os aspectos biofísicos e sócio–culturais. Por esta razão, não foi considerada apenas a 
zona directamente afectada pelo Projecto mas também a sua envolvente próxima que poderá ser 
afectada pela construção e exploração do mesmo. 

Assim, a área base do estudo abrange o Complexo Mineiro de Neves–Corvo, designadamente a 
zona industrial, incluindo a mina e as infra-estruturas associadas, a Barragem de Rejeitados e a 
ligação mina–barragem, para além das respectivas envolventes próximas, englobando os dois 
aglomerados populacionais que deram origem ao nome da Mina: A-do-Neves e A-do-Corvo 
(Figura 2). 

A área de estudo tem uma área total de cerca de 1 355 ha, dos quais cerca de 525 ha correspondem à 
Zona Industrial da Mina e respectiva envolvente, que integram o Complexo Mineiro de Neves– 
–Corvo. 



Esc. 1:25 000 Figura 2 - Localização do projecto e apresentação da área de estudo
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Este complexo abrange uma área de aproximadamente 295 ha (não incluindo a envolvente da 
Barragem de Rejeitados), que representa cerca de 15% do total da área de estudo. 

Considera-se que esta área funcionará como o receptor imediato das transformações determinadas 
pelo Projecto. Para além disso, e sempre que se revelou necessário, a área de estudo foi expandida 
consoante o descritor em análise para que pudessem ser tidos em conta os potenciais efeitos 
resultantes das actividades de construção e de operação do projecto nesse descritor, possibilitando a 
posterior previsão e avaliação dos respectivos impactes directos e indirectos. 

A realização da caracterização da área de estudo envolveu a recolha e análise de um conjunto 
diversificado de dados de base e informações existentes em vários organismos e entidades 
responsáveis pela sua disponibilização. A necessidade de complementar a informação recolhida, 
bem como a circunstância de se conhecer, com maior pormenor, os dados de natureza local, 
conduziu à realização de estudos e trabalhos de campo que contribuíram, nomeadamente, para a 
caracterização da flora e fauna terrestres, confirmação da ocupação do solo, caracterização dos 
níveis de ruído e levantamento do património. 

Assim, em termos da caracterização de referência, destaca-se o seguinte: 

O clima da região é temperado e moderado, seco e semi-árido. 

No que se refere à geologia, a área do Complexo Mineiro de Neves–Corvo insere-se na região 
integrada na unidade geotectónica denominada por Zona Sul Portuguesa, mais propriamente na 
Faixa Piritosa Ibérica, localmente constituída por rochas do Complexo Vulcano–Sedimentar e do 
Grupo Flysch do Baixo Alentejo. 

No âmbito da geomorfologia, a região em estudo apresenta uma vergência para SW, com dobras 
verticais simétricas dominando na parte norte, enquanto que a sul as dobras assimétricas de flanco 
longo são predominantes e com cavalgamentos e clivagem menos penetrativas. A actividade 
tectónica e a erosão influenciam a maior parte dos elementos morfológicos regionais. 

Quanto à sismicidade, não se observou qualquer falha activa na área de estudo, embora, de acordo 
com o Regulamento de Segurança e Acção para Estruturas de Edifícios e Pontes, a região seja 
considerada de elevada sismicidade histórica. 

Relativamente à hidrogeologia (recursos hídricos subterrâneos), a nível regional o Projecto situa-se 
no “Sector Pouco Produtivo” da Zona Sul Portuguesa, o qual, de um modo geral, é constituído por 
formações de produtividade reduzida, com caudais de exploração reduzidos, ocorrendo, no entanto, 
casos particulares que permitem caudais mais avultados. 
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A permeabilidade do meio aquífero é muito baixa. Em termos da recarga do sistema considera-se 
que 5% da precipitação média se infiltra, existindo ainda um importante contributo com origem na 
rede hidrográfica por perdas de escoamento nas zonas mais fissuradas. 

O inventário dos pontos de água efectuado na envolvente do Projecto é apresentado no Quadro 1. 

QUADRO 1 
Inventário dos pontos de água 

COORDENADAS 
N.º ORDEM LOCAL M 

(m) 
P 

(m) 

COTA 
(m) TIPO USO 

CAUDAL 
(l/s) 

564/7 Semblana – G. Padrões 215 480 64 480 258 Furo Doméstico 0,55 

564/22 Semblana 215 425 64 225 245 Furo Doméstico 0,6 

564/19 A-do-Corvo 214 900 68 175 215 Furo n.d. n.d. 

565/3 Pereira 217 275 67 475 226 Furo Doméstico n.d. 

565/14 Miguenzes 219 599 64 075 – Poço Pecuária n.d. 

564/12 A-do-Corvo 214 900 68 000 210 Furo Doméstico n.d. 

n.d. não disponível 

Em termos de hidroquímica e qualidade, de modo geral as águas subterrâneas são muito 
mineralizadas, embora de qualidade aceitável, havendo raros casos de violação dos valores 
máximos admissíveis definidos legalmente. 

A vulnerabilidade do aquífero à poluição é reduzida a muito reduzida fora das zonas fracturadas.  

Relativamente a recursos minerais, a região de Neves–Corvo constitui um importante jazigo de 
sulfuretos vulcanogénicos polimetálicos, caracterizado por minerais com altos teores em cobre, 
estanho e zinco. Para além destes minerais, com importante interesse económico, verifica-se ainda a 
presença de minerais “valorizantes”, como é o caso da prata (Ag) e do índio (In) e de outros 
considerados “penalizantes” como o arsénio (As) e o antimónio (Sb). 

Os solos em presença na área de estudo, segundo a Carta dos Solos e de Capacidade de Uso dos 
Solos de Portugal, correspondem a Solos Incipientes (Aluviossolos Modernos e Litossolos) e solos 
Argiluviados Pouco Insaturados (Solos Mediterrânicos Pardos). 

Em termos de capacidade de uso dos solos, atendendo à pequena espessura efectiva e aos riscos de 
erosão, à reduzida disponibilidade hídrica e às limitações nutricionais, os solos da área de estudo 
apresentam uma capacidade de utilização limitada e em geral não são susceptíveis de qualquer 
utilização. 
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No que respeita à ocupação do solo verifica-se que a área de estudo é constituída 
fundamentalmente por montados, dominados por azinheira e de reduzida densidade, áreas de uso 
agrícola e áreas florestais de pinheiro. 

Em termos de ordenamento do território, e apesar da instalação do Complexo Mineiro de Neves–
–Corvo ser anterior à elaboração dos Planos Directores Municipais de Castro Verde e Almodôvar, 
verifica-se que a área de estudo no concelho de Castro Verde abrange, na sua generalidade, áreas de 
uso agro-florestal. No concelho de Almodôvar, a área onde se situa a Barragem de Rejeitados 
encontra-se classificada como espaço florestal, nomeadamente áreas silvo–pastoris, que se 
destinam-se principalmente a utilização florestal. 

No que se refere a condicionantes ao uso do solo, identificaram-se na área de estudo as seguintes 
condicionantes: Domínio Hídrico, Infra-estruturas de Transporte e Comunicação, Regime Florestal 
(Montado de Azinho), Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e Actividades 
extractivas. 

Relativamente à hidrologia e gestão dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo localiza-
se na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras, afluente da margem direita do rio Guadiana. 

Existem quatro tipos de efluentes líquidos provenientes do Complexo Mineiro: 

- A água da mina ou efluente industrial, que, após tratamento, é lançada na ribeira de Oeiras, 
e/ou encaminhada para a Barragem de Rejeitados; 

- Os rejeitados das lavarias, que, após tratamento, são conduzidos à Barragem de Rejeitados; 

- A água residual doméstica, que, após tratamento, é também descarregada na Barragem de 
Rejeitados; 

- A água de drenagem da Zona Industrial, armazenada, sem tratamento, em cinco barragens 
de retenção, é encaminhada para Barragem de Rejeitados. 

A origem de caudal de água nova para o complexo mineiro é a albufeira de Santa Clara, a partir da 
qual, por um sistema elevatório, é transferida água para a zona de Neves–Corvo. 

Em termos de volumes de água transferidos de Santa Clara para Neves–Corvo e de volumes de água 
recirculados da Barragem de Rejeitados, verifica-se que os volumes anuais transferidos de Santa 
Clara são de cerca do dobro do escoamento do barranco das Lajes. 

Relativamente à ribeira de Oeiras, destino final do caudal proveniente da Estação de Tratamento de 
Água da Mina (ETAM), verifica-se que o caudal a montante de Neves–Corvo é intermitente, com 
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períodos de cerca de 6 meses sem caudal, pelo que a influência do efluente descarregado é nestes 
períodos decisiva em termos de quantidade do meio hídrico. 

Em termos dos volumes de água utilizados e caudais de efluentes produzidos, no período de 
2000–2006, os valores do volume anual de água utilizada proveniente da albufeira de Santa Clara e 
do volume anual de água recirculada da Barragem dos Rejeitados, em paralelo com a produção de 
concentrados, variaram da seguinte forma: 

- O volume total de água utilizada anualmente variou entre cerca de 4 967 500 m3 e de 
5 670 350 m3; 

- O volume de água recirculada representou 62% a 74% do total de água utilizada, com 
tendência para redução desta percentagem nos últimos três anos; 

- O volume de água utilizada por tonelada do total de concentrado produzido variou entre 
13,88 e 16,97 m3/t. 

No que se refere aos efluentes, os valores médios, para os últimos anos, do caudal do efluente 
industrial tratado (EIT) descarregado na ribeira de Oeiras, são muito variáveis (destaque-se a 
situação anómala do ano de 2005, especialmente seco) e que nos meses de Verão os caudais 
descarregados foram sempre muito reduzidos. 

No que concerne às características qualitativas dos efluentes, a SOMINCOR desenvolve desde 
1991 um intenso programa analítico sistemático para controlo da água e efluentes líquidos, 
designadamente o efluente industrial ou água da mina e a água superficial recirculada da Barragem 
de Rejeitados. 

Complementarmente, são ainda efectuadas nos laboratórios da CCDR Alentejo e do Instituto do 
Ambiente outras análises periódicas na água de abastecimento, no efluente industrial à saída da 
ETAM e na água residual doméstica à entrada e à saída da Estação de Tratamento de águas 
Residuais Domésticas (ETARD). 

As características das águas superficiais receptoras foram avaliadas com base em dados 
analíticos fornecidos pela SOMINCOR relativos ao barranco das Lajes, à ribeira de Oeiras e ao rio 
Guadiana, bem como a informação tratada constante do EIA do Projecto de Alteamento da 
Barragem de Rejeitados (4ª Fase) e respectivo Aditamento. 

Foram ainda considerados os dados analíticos da CCDR Alentejo relativos à ribeira de Oeiras. 
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Desta análise efectuada destaca-se o seguinte: 

- O barranco das Lajes acusa a existência de sulfatos e cloretos e, esporadicamente, de cobre, 
sendo de realçar que esta linha de água tem caudais diminutos (média anual  
inferior a 10 litros/minuto), não causando impacto na ribeira de Oeiras; 

- A ribeira de Oeiras, em todo o troço monitorizado de cerca de 40 km a jusante do local de 
descarga da SOMINCOR, revela a influência negativa dessa descarga sobretudo quanto aos 
sulfatos e cloretos, acima do que é considerado aceitável em águas superficiais, ainda que 
com melhoria para jusante; 

- Os valores de pH da ribeira de Oeiras naquele troço situam-se na zona alcalina (médias de 
7,4 a 7,8) e os teores em oxigénio dissolvido (embora, em média, sejam consideráveis) 
ocasionalmente são bastante baixos – da ordem de 40 a 60 % de saturação – na parte inicial 
do troço monitorizado a jusante da descarga da SOMINCOR; 

- A influência da qualidade da água da ribeira de Oeiras na qualidade da água do rio Guadiana 
face às características do efluente da SOMINCOR (caso, por exemplo, dos sulfatos e 
cloretos) não tem expressão relevante. 

Em termos de qualidade do ar na área de estudo, tendo em conta que na área de estudo não existe 
nenhuma estação de medição, foi considerada como mais representativa para a caracterização da 
qualidade do ar local, a Estação de Cerro, na medida em que geograficamente é a que se situa mais 
perto. Esta estação fica localizada na Freguesia de Vaqueiros, concelho de Alcoutim. Para tal 
procedeu-se à análise dos dados disponibilizados na Base de Dados de Qualidade do Ar, no que 
respeita às concentrações dos poluentes dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), ozono 
(O3) e partículas em suspensão (PM10) para o ano de 2005, tendo-se constatado que a qualidade do 
ar é, na generalidade, boa, ocorrendo alguns problemas com as concentrações de ozono. 

Em termos de qualidade do ar na área do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, o funcionamento 
dos ventiladores existentes na mina, associado à movimentação de máquinas e veículos que 
circulam na zona industrial e na área da Barragem de Rejeitados, constituem a principal fonte de 
emissão de partículas para o exterior. Refira-se que a SOMINCOR tem levado a cabo, desde 1999, 
um programa de monitorização de partículas em suspensão junto das localidades de A-do-Corvo, 
Senhora da Graça de Padrões e A-do-Neves, do qual se conclui haver uma significativa melhoria 
nos últimos anos ao nível da diminuição da emissão de partículas para o exterior, comprovado 
igualmente por uma avaliação da qualidade do ar através da utilização da biodiversidade de 
líquenes. 

No que respeita ao ambiente sonoro, o quadro acústico de referência na área de estudo encontra-se 
condicionado na sua generalidade pelo funcionamento do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, 
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pontualmente pelo ruído gerado pelo transporte ferroviário de minério proveniente da unidade 
industrial e pela presença de ruídos com origem em actividades agrícolas, principalmente a norte da 
Barragem do Cerro do Lobo. 

Ao nível do complexo mineiro, os principais focos de ruído estão associados ao funcionamento das 
chaminés de ventilação e dos equipamentos presentes nas Lavarias de zinco e cobre. 

Ao nível de fontes de ruído de cariz rodoviário, as vias de comunicação existentes apresentam um 
reduzido volume de tráfego, e apenas a estrada municipal EM1167, que permite o acesso ao 
complexo mineiro, regista um maior volume de veículos, nomeadamente pesados. 

Dos resíduos produzidos no Complexo Mineiro de Neves–Corvo destacam-se, como resíduos 
perigosos, os rejeitados provenientes das lavarias (1 760 528 toneladas em 2006) e, como resíduos 
não perigosos, os escombros (297 626 toneladas em 2006), que são geridos internamente pela 
SOMINCOR de forma adequada e utilizando as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD), de 
acordo com a União Europeia, para a gestão deste tipo de resíduos. 

A SOMINCOR dispõe de um sistema eficaz de gestão de resíduos e monitoriza periodicamente os 
resíduos produzidos no Complexo Mineiro, procedendo ao seu registo, armazenamento e posterior 
envio para entidades devidamente licenciadas para procederem ao seu tratamento e destino final. 
Esta empresa desenvolveu, desde o inicio da sua actividade, processos de reutilização dos resíduos, 
escombro e rejeitados, sendo estes reutilizados no enchimento da mina. 

Relativamente ao armazenamento temporário de resíduos perigosos, com excepção dos 
rejeitados, solventes e resíduos hospitalares (provenientes do posto médico), os resíduos são 
recolhidos selectivamente nas áreas onde são produzidos e entregues para armazenamento 
temporário no parque de resíduos industriais da empresa. 

No que se refere ao armazenamento temporário de resíduos não perigosos, o escombro, 
resultante dos trabalhos subterrâneos de extracção de minérios metálicos, é temporariamente 
armazenado à superfície numa escombreira situada no interior da zona industrial. 

No interior das instalações da SOMINCOR os resíduos perigosos não são sujeitos a quaisquer 
operações de valorização ou eliminação, com excepção dos rejeitados e das lamas resultantes do 
tratamento de águas industriais que são, na sua totalidade, alvo de deposição em aterro na Barragem 
de Rejeitados. No exterior das instalações da SOMINCOR os resíduos perigosos são 
transportados para valorização ou para eliminação. 

A valorização dos resíduos não perigosos consiste na reutilização do escombro na operação de 
enchimento das frentes (cavidades subterrâneas de onde é extraído o minério) em substituição de 
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areia. Os restantes resíduos não perigosos produzidos no Complexo Mineiro de Neves–Corvo são, 
na sua totalidade, valorizados no exterior das instalações da SOMINCOR. 

No que respeita à ecologia, foram identificados na área de estudo os seguintes tipos de vegetação: 

- Vegetação ribeirinha, com elevado interesse do ponto de vista conservacionista; 

- Montado de azinheira, o qual embora se encontre muito debilitado pelos usos praticados sob 
o seu coberto, constitui uma unidade de vegetação com interesse conservacionista; 

- Matos (esteval), unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista 
conservacionista devido à sua pobreza florística; 

- Povoamentos florestais, unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista 
conservacionista quer pela qualidade intrínseca das espécies que a constituem quer pela 
diversidade existente. 

Foram ainda observadas diversas explorações agrícolas, que nesta região são essencialmente 
constituídas por áreas de uso múltiplo, (nomeadamente montado e olival) e áreas ocupadas por 
culturas arvenses de sequeiro, assim como sistemas hortícolas e pastoreio (bovinos, suínos e 
ovinos). 

Numa análise global da flora da área de estudo, pode-se dizer que esta se apresenta degradada. No 
entanto, de forma extremamente pontual, em locais onde a prática da agricultura é impossível, é 
ainda possível observar bosquetes, onde as características florísticas–estruturais se aproximarão 
sensivelmente das originais, nomeadamente núcleos de vegetação ribeirinha localizados na ribeira 
de Oeiras, barranco do Amador ou no barranco das Lajes, e, no que diz respeito a vegetação com 
carácter terrestre, em áreas colonizadas por montado e matos. 

Relativamente à fauna que ocorre na área de estudo, e no que respeita aos anfíbios, identificou-se 
apenas a presença da rã–verde, quer na ribeira de Oeiras, quer nas diversas albufeiras ocorrentes na 
envolvente. No caso dos répteis não foi encontrada qualquer espécie no decorrer dos trabalhos de 
campo, sobretudo porque a sua actividade é bastante reduzida na altura em que foi realizado o 
trabalho de campo (Fevereiro), calculando-se que possam ocorrer na envolvente da área de estudo 
23 espécies de répteis. 

O grupo das aves reveste-se de maior importância pela riqueza de espécies que se identifica nesta 
região, reforçada pela existência de uma Zona de Protecção Especial (ZPE de Castro Verde) a cerca 
de 1 km do Complexo Mineiro de Neves–Corvo. Na sua totalidade, contabilizam-se 183 espécies de 
aves potencialmente ocorrentes na área de estudo, tendo sido identificadas 31 no decorrer dos 
levantamentos de campo. 
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No caso dos mamíferos, das 28 espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, foi 
confirmada a presença ou identificados indícios da presença de cinco espécies durante os trabalhos 
de campo: coelho–bravo, lebre, lontra, javali e ouriço–cacheiro. 

Relativamente à paisagem, a área de estudo apresenta-se como uma vasta planície, onde o relevo 
suave e os diferentes tipos de ocupação do solo, lhe conferem uma estrutura em mosaico, na qual a 
diversidade de texturas e cores proporcionam valores visuais inequívocos de elevada qualidade 
paisagística. Foram identificadas as Unidades de Paisagem ‘Planície’ e ‘Zonas húmidas’ e as Sub- 
-Unidades ‘Áreas artificializadas’, ‘Áreas de exploração agrícola’, Áreas de explorações florestais’ 
e ‘Áreas com formações vegetais tipo desta região’. 

Em termos de qualidade visual da paisagem, salienta-se que a presença do Complexo Mineiro 
Neves–Corvo, se destaca no cenário envolvente como uma unidade desintegrada, contribuindo para a 
diminuição do valor paisagístico da área de estudo, enquanto que a existência de vegetação ribeirinha 
em melhor estado de conservação constituiria um contributo fundamental na melhoria da qualidade 
cénica da paisagem. 

No que respeita à sócio–economia a área de estudo, que se insere na região do Baixo Alentejo, 
abrange parte das freguesias de Senhora da Graça de Padrões no concelho de Almodôvar (onde se 
localiza a Barragem de Rejeitados) e de Santa Bárbara de Padrões no concelho de Castro Verde 
(onde se localiza a zona industrial do complexo mineiro). 

A região do Baixo Alentejo é caracterizada por uma densidade populacional média de cerca de 
15,3 hab/km2, ou seja, cerca de 13,5% da densidade populacional do Continente. Nas últimas 
décadas verificou-se uma diminuição da população residente devido à saída continuada da 
população das zonas com características marcadamente rurais para os aglomerados urbanos das 
sedes de concelho, dentro e fora da região. 

Esta região apresenta um envelhecimento da população significativo, com cerca de 22% a 24% da 
população acima dos 65 anos, o que constitui um factor negativo para a estrutura da mão-de-obra 
disponível na região. 

O sector do comércio e serviços apresenta-se como o grande empregador dos concelhos da área de 
estudo, sendo responsável por mais de metade do emprego. 

As actividades industriais ligadas ao complexo mineiro englobam cerca de 63,0% da população 
empregada em Senhora da Graça de Padrões e 46,4% em Santa Bárbara de Padrões. 
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A actividade agrícola, embora já não tenha a expressão que deteve no passado, ainda desempenha 
um papel com significado na economia dos concelhos e também das regiões, claramente superior à 
média do Continente. 

Em termos de património, a área de estudo tem um potencial arqueológico aparentemente mais 
elevado na zona industrial. Foram documentadas 37 ocorrências, 35 das quais arqueológicas, 
uma arquitectónica e uma de natureza indeterminada ou mista. 

8 -  AMBIENTE AFECTADO, ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

8.1 -  PROJECTO DE ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITADOS 

Durante a fase de construção ter-se-ão verificado impactes negativos na maioria dos descritores, 
porém, pouco significativos ou mesmo insignificantes. Apenas ao nível da hidrogeologia, caso 
tivessem ocorrido perdas acidentais de óleos e combustíveis ou descargas dos rejeitados afluentes à 
barragem, teriam sido originados impactes negativos significativos. Contudo tal facto não se 
verificou. 

Os impactes positivos em fase de construção estiveram relacionados com o aumento de emprego e 
a estimulação do comércio local, tendo-se traduzido em impactes significativos a muito 
significativos a nível da sócio–economia. 

Durante a fase de exploração, os potenciais impactes negativos resultarão de circunstâncias 
acidentais, nomeadamente a rotura da Barragem de Rejeitados que causaria a contaminação dos 
solos e dos recursos hídricos. Na eventualidade desta situação ocorrer, os impactes seriam 
significativos a muito significativos a nível da qualidade das águas superficiais, ecologia e 
sócio–economia. Saliente-se, no entanto, que se trata de impactes similares aos já existentes 
anteriormente a esta fase de alteamento, cuja ocorrência é improvável. 

Os impactes positivos resultantes do alteamento da Barragem de Rejeitados estão associados ao 
prolongamento da vida útil de um local onde os rejeitados podem ser depositados em condições de 
segurança, utilizando as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD), de acordo com a União 
Europeia, para a gestão deste tipo de resíduos. 

8.2 -  PROJECTO DE DEPOSIÇÃO EM PASTA 

Na fase de construção do projecto de deposição em pasta, os impactes ambientais serão sobretudo 
impactes negativos pouco significativos, relacionados com alterações no uso do solo e com a 
eventual contaminação dos solos e recursos hídricos, por ocorrência esporádica de derrames de 



 

 

12807rnt 23/28 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Resumo Não Técnico 

óleos e/ou combustíveis. Estão igualmente previstos impactes negativos significativos a nível da 
geologia e germorfologia, decorrentes das obras de instalação da unidade de espessamento de pasta. 

Os impactes positivos previstos serão sentidos ao nível da sócio–economia e são semelhantes aos 
identificados para a fase de construção do alteamento da Barragem de Rejeitados. Adicionalmente 
poderá verificar-se impactes positivos significativos ao nível da ocupação do solo, uma vez que a 
deposição em pasta evita a afectação de novas áreas parara a deposição sub-aquática dos rejeitados. 

Na fase de exploração do projecto prevêem-se impactes negativos ao nível da geologia, 
geomorfologia e hidrogeologia, pouco significativos a significativos e impactes positivos 
gerados pelas vantagens da deposição sub-aérea relativamente à deposição sub-aquática, verificada 
actualmente. 

Os impactes positivos são significativos a muito significativos ao nível da hidrogeologia, 
ocupação dos solos, qualidade das águas superficiais gestão de resíduos e sócio–economia. 

8.3 -  PROJECTOS DE ALTERAÇÃO DAS LAVARIAS 

Na fase de construção dos projectos de alteração das lavarias verificar-se-ão os mesmos impactes 
previstos para os projectos anteriores, ou seja, impactes negativos pouco significativos ou 
insignificantes causados pelas actividades de construção e impactes positivos significativos a 
muito significativos a nível da sócio–economia. 

Durante a fase de exploração das lavarias prevêem-se impactes negativos pouco significativos ao 
nível da qualidade das águas superficiais, da qualidade do ar e da gestão de resíduos e impactes 
negativos significativos ao nível do ambiente sonoro e ecologia. 

São também de prever impactes positivos significativos a muito significativos relacionados com a 
ampliação da capacidade produtiva do complexo, que se pode traduzir num aumento das 
exportações de concentrados e na melhoria de qualidade dos rejeitados, com efeitos a nível da 
sócio–economia. 

8.4 -  DESACTIVAÇÃO DO COMPLEXO MINEIRO 

Na fase de desactivação do complexo mineiro, destaca-se, como impacte negativo muito 
significativo, a perda de emprego causada pela desactivação do complexo, com efeitos a nível do 
descritor sócio–economia. Como impactes negativos pouco significativos destaca-se e a produção 
de resíduos resultante do desmantelamento das infra-estruturas, com efeitos a nível do descritor 
gestão de resíduos. 
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Contudo, nesta fase, prevêem-se sobretudo impactes positivos relacionados com a cessação dos 
riscos de acidentes e a consequente contaminação dos solos e recursos hídricos, a cessação das 
actividades geradoras de ruído e a requalificação paisagística. Assim, os impactes positivos 
esperados nesta fase são pouco significativos, no caso dos solos; significativos, para a qualidade 
do ar, ecologia e sócio–economia; e muito significativos para a ocupação dos solos e ambiente 
sonoro. 

8.5 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

O presente EIA sugere diversas medidas cautelares, medidas de minimização genéricas a 
implementar nas fases de construção e exploração e algumas medidas de minimização específicas 
para os impactes negativos identificados, visando assim a redução dos impactes de uma forma 
global e abrangendo todos os descritores. 

De salientar, no entanto, que muitas destas medidas já foram observadas, por iniciativa da 
SOMINCOR, aquando da construção do alteamento da Barragem de Rejeitados e da alteração da 
Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco, projectos já em exploração. 

As medidas cautelares apresentadas referem-se a medidas relacionadas com os acessos à obra, 
estaleiros, trabalhos de movimentação de terras, gestão ambiental na obra e a sensibilização dos 
trabalhadores afectos à obra. 

As medidas minimizadoras e/ou compensatórias genéricas apresentadas foram as relativas à 
redução do risco de acidentes, à sinalização correcta dos locais de obra, à concentração no espaço e 
no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão a locais próximos, à remoção e encaminhamento 
adequados dos resíduos sólidos e efluentes produzidos no local da obra, às condições de 
manutenção periódica das máquinas e veículos afectos à obra, ao manuseamento de óleos durante a 
fase de construção e das operações de manutenção da maquinaria e à recuperação dos caminhos 
afectados pela passagem da maquinaria e veículos e da área afecta às eventuais construções 
provisórias necessárias durante a realização da obra. 

Das medidas minimizadoras / compensatórias específicas apresentadas para a fase de construção 
destacam-se as que pretendem minimizar impactes negativos significativos detectados ao nível dos 
descritores geologia, geomorfologia e hidrogeologia, solos e ecologia. 

Assim, as principais medidas minimizadoras propostas pretendem evitar a contaminação dos solos 
e dos recursos hídricos (geologia, geomorfologia e hidrogeologia, solos), através da utilização de 
caminhos já existentes para circulação de viaturas e maquinaria, do manuseamento dos óleos e 
lubrificantes de acordo com as normas previstas na legislação em vigor e em estaleiros apropriados, 
munidos de áreas impermeabilizadas e dotados de depósitos estanques; permitir a regeneração 



 

 

12807rnt 25/28 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Resumo Não Técnico 

dos solos e da vegetação e reduzir as áreas impermeabilizadas (solos), pela descompactação dos 
solos no final das obras; e por fim, minimizar a perturbação, tanto da população como da fauna 
existente na envolvente da área de estudo (ecologia, sócio–economia), através da concentração dos 
trabalhos o mais possível no espaço e no tempo, utilizando maquinaria em condições adequadas de 
manutenção e conservação. 

Dado que os impactes negativos significativos e muito significativos em fase de exploração se 
farão sentir sobretudo ao nível da geologia e geomorfologia e hidrogeologia, qualidade das águas 
superficiais, ambiente sonoro, ecologia e sócio–economia, destacam-se de seguida as medidas 
minimizadoras/compensatórias referentes a estes descritores. 

As medidas propostas pretendem sobretudo, permitir a identificação de eventuais situações 
anómalas (geologia, geomorfologia e hidrogeologia, sócio–economia), através da observação e 
controlo dos equipamentos relacionados com a segurança hidráulica e estrutural da barragem e das 
fundações, o prosseguimento da observação visual sistemática do percurso das condutas de 
rejeitados e controlo dos respectivos volumes de percolação à entrada e à saída das condutas, 
continuação do programa do actual sistema de monitorização das águas subterrâneas, realização de 
um plano de observação de eventuais assentamentos ao longo do tempo e a realização do Plano de 
Emergência da Barragem e do correspondente Sistema de Aviso e Alerta; reduzir o risco de 
rotura da barragem ou de alguma das suas portelas, através da formação do pessoal em matérias 
relevantes para a segurança das instalações, da realização de auditorias regulares em matéria de 
desempenho ambiental e manutenção da assessoria regular especializada por empresas consultoras 
qualificadas; diminuir a emissão de ruído (ambiente sonoro), através medidas de insonorização 
ao nível quer dos equipamentos, quer das próprias naves industriais onde se localizam os mesmos; e 
finalmente, salvaguardar os peixes (ecologia), através da monitorização de parâmetros físico- 
-químicos e biológicos na ribeira de Oeiras. 

9 -  ANÁLISE DE RISCO 

O EIA dedicou um capítulo à análise de risco, no qual foram abordados os principais riscos 
associados à exploração do Complexo Mineiro, designadamente à exploração da Barragem de 
Rejeitados, dado ser o projecto que envolve maiores riscos em caso de acidente. 

A análise efectuada incluiu a identificação das fontes de perigo internas, a avaliação dos riscos que 
as mesmas representam, bem como as consequências, em caso de acidente, não só para o ambiente 
mas também para a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores do Complexo Mineiro e da 
população local. 
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Foram obtidas Matrizes de Risco, nas quais se representaram as situações de perigo, as suas causas, 
probabilidade, gravidade e respectivas medidas de controlo e prevenção. 

A análise efectuada permitiu identificar os seguintes riscos: 

RISCOS MUITO ELEVADOS E IMPROVÁVEIS 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela 
rotura total da barragem devida a ocorrência de sismo. 

RISCOS ELEVADOS E REMOTOS 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pelo 
rebentamento da conduta de rejeitados, devida a ocorrência de sismo; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo rebentamento da conduta de rejeitados, devida 
a ocorrência de sismo; 

RISCOS MODERADOS E REMOTOS 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no enrocamento, devido a falta de 
manutenção; 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no enrocamento, devido a ocorrência 
de sismo; 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no enrocamento, devido a 
galgamento; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela 
rotura da Barragem, devida a rotura da fundação; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada por 
danos no enrocamento, devido a falta de manutenção; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada por 
danos no enrocamento, devido a ocorrência de sismo; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pelo 
rebentamento da conduta de rejeitados, devida a falta de manutenção; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo galgamento da parede da Barragem, devida a 
afluências limpas à albufeira; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo galgamento da parede da Barragem, devida à 
precipitação. 
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RISCOS BAIXOS E REMOTOS 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos na geomembrana de 
impermeabilização da Barragem, devida a erosão interna; 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no núcleo de argila no corpo principal 
da barragem, devida a erosão interna; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela 
rotura da Barragem, devida a galgamento; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela 
rotura da Barragem, devida a erosão interna; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada por 
danos na geomembrana de impermeabilização da Barragem, devida a erosão interna; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo galgamento da parede da Barragem, devido a 
erosão interna. 

Como conclusão final considera-se, face aos elementos e ao conhecimento disponíveis à ocasião da 
elaboração do presente estudo, que este projecto pode ser considerado como apresentando um nível 
de risco aceitável, recomendando-se a continuação do acompanhamento da sua exploração em 
termos de avaliação de risco. 

10 -  MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Foram propostos programas de monitorização para a hidrogeologia, qualidade das águas 
superficiais e ambiente sonoro com o objectivo de, respectivamente, validar as previsões 
efectuadas sobre os impactes nos recursos hídricos subterrâneos, definir o controlo a efectuar 
relativamente às características dos efluentes e das águas superficiais receptoras e determinar se a 
fase de exploração dos Projectos de alteração das Lavarias de Cobre e Zinco, é indutora de 
alterações significativas ao nível ambiente sonoro que se regista actualmente na área de estudo. 

Foram identificadas diversas medidas de gestão ambiental, mas apenas para a hidrogeologia, com 
vista a evitar a degradação do aquífero, resultante do aumento excessivo da condutividade, dos 
teores de sulfatos, cloretos, arsénio, nitratos e cobre, ou ainda dos hidrocarbonetos, acompanhados 
por uma descida do nível das águas subterrâneas. 

De salientar que os programas de monitorização propostos tiveram em conta a monitorização já 
efectuada pela SOMINCOR, a qual, devido ao seu elevado grau de adequabilidade, se deverá 
manter. 
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11 -  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise efectuada ao Complexo Mineiro de Neves–Corvo, nomeadamente no que respeita aos 
impactes gerados pelos projectos em avaliação no estudo permitiu concluir que os mesmos 
contribuirão fortemente para a melhoria do processo produtivo e de gestão dos resíduos e, 
consequentemente, para a protecção dos valores ambientais da região e para a melhoria da 
qualidade da vida das populações locais quer através da redução dos riscos associados a acidentes 
no Complexo Mineiro, quer através da minimização de impactes ambientais associados à normal 
exploração deste complexo. 

De salientar, também, o importante papel da SOMINCOR, S.A. ao nível do apoio à população 
local, o qual se traduz pelo facto desta empresa constituir o maior empregador da região 
(absorvendo cerca de 75% da mão-de-obra da região) e ainda pelo facto de a SOMINCOR, S.A.: 

- Apoiar a prestação de cuidados de saúde aos familiares dos trabalhadores, através do reforço 
das equipas médicas de especialidade nos centros de saúde dos concelhos de Almodôvar, 
Castro Verde e Beja, beneficiando assim a população local; 

- Assumir um papel relevante no panorama da educação através da concessão de subvenções 
às estruturas de ensino locais e de atribuição de subsídios escolares aos filhos dos 
trabalhadores e de bolsas de estudo e prémios de aproveitamento escolar aos estudantes do 
ensino superior. Estes apoios estendem-se também à população local; 

- Captar água na albufeira de Santa Clara, no rio Mira, situada à distância de cerca de 40 km, 
no concelho de Odemira, a qual fornece gratuitamente à Câmara Municipal de Ourique 
(freguesia de Santana da Serra), à Câmara Municipal de Almodôvar (freguesias de Gomes 
Aires e Santa Clara-a-Nova e ao complexo desportivo de Almodôvar), e após tratamento, 
utiliza para consumo humano no Complexo Mineiro e oferece às populações das três aldeias 
próximas: A-do-Neves, Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo. 

 


