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SOMINCOR, SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES-CORVO, S.A.
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE
VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2
E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉVIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO
CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
RELATÓRIO SÍNTESE

1
1.1

INTRODUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO
O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de
Expansão do Zinco, Incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do
Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da
Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, adiante designado por
Projeto de Expansão do Zinco, PEZ, ZEP (Zinc Expansion Project) ou simplesmente
Projeto.
O Projeto de Expansão do Zinco (PEZ ou ZEP) é constituído por:


Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção
de zinco e exploração do jazigo do Lombador Fase 2;



Atividades de Expansão à superfície - Expansão da Lavaria do Zinco e outras
infraestruturas de apoio;



Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (Expansão da IRCL).

Tal como se constata pela própria designação, o Projeto em análise encontra-se em
fase de Anteprojeto para efeitos de avaliação de impacte ambiental, estando duas suas
componentes principais em fase de estudo de viabilidade (exploração do jazigo do
Lombador Fase 2 e expansão da lavaria do zinco) e uma em fase de estudo de préviabilidade (expansão da instalação de rejeitados do Cerro do Lobo).
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1.2

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
O Proponente do Projeto é a SOMINCOR, Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A.,
com o NIPC 503 352 896, adiante designada SOMINCOR, com sede em:
Mina de Neves–Corvo
Santa Bárbara de Padrões
7780-909 CASTRO VERDE
Tel.: 286 689 000
Fax : 286 683 289

1.3

BREVE HISTORIAL DA SOMINCOR, S.A.
Na sequência da descoberta de um jazigo de sulfuretos maciços com teores notáveis
de cobre, zinco, chumbo e prata em 1977, foi efetuada uma campanha de sondagens
intensivas para reconhecimento desse jazigo e efetuado um estudo da viabilidade da
sua exploração. Na sequência desse estudo foi autorizado, em 24 de Julho de 1980, o
investimento de capitais estrangeiros na SOMINCOR.
A SOMINCOR foi constituída por escritura de 24/07/1980, lavrada no 8º Cartório
Notarial de Lisboa e publicada na III série do Diário da República n.º 200, de
30/08/1980. O pacto social foi parcialmente alterado por escritura de 28/05/1990,
lavrada no 8º Cartório Notarial de Lisboa e publicada na III série do Diário da República
n.º 197, de 27/08/1990.
Em 1981 o Estado Português atribuiu à SOMINCOR, por tempo ilimitado, 14 alvarás de
concessão mineira (alvarás nºs 7602 a 7615, publicados na III série do Diário da
República nº 162, de 17/07/1981), sendo-lhe concedidos outros 4 em 1985 (alvarás nºs
7743 a 7746, publicados na III série do Diário da República nº 214, de 17/09/1985), os
quais integravam, na totalidade, o Couto Mineiro nº 60, denominado “Neves-Corvo”.
Após a publicação, em 1990, da nova legislação sobre recursos geológicos, aqueles
alvarás foram consolidados no contrato de concessão de exploração, assinado entre o
Estado Português e a SOMINCOR, em 24 de Novembro de 1994, válido por um período
inicial de 50 anos, renovável por dois períodos consecutivos de 20 anos cada. A
concessão tem por objeto a exploração do depósito mineral de cobre, zinco, chumbo,
prata, ouro, estanho e cobalto, a que corresponde o n.º 41 de cadastro e a
denominação de “Neves–Corvo”, sito nas freguesias de Santa Bárbara de Padrões e
União das Freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões, nos concelhos de Castro
Verde e Almodôvar, para uma área de 1 350 ha. Por ocasião da privatização da maioria
do capital social da SOMINCOR, em 18/06/2004, e em consequência desse facto,
procedeu-se à alteração parcial da redação daquele contrato de concessão, que se
mantém até hoje.
A Resolução do Gabinete do Primeiro-Ministro n.º 247/81, de 5 de Dezembro, que
autorizara a conversão dos investimentos diretos estrangeiros na SOMINCOR , previa
para 1986 o arranque da produção de minério do jazigo do Corvo e a sua beneficiação
sob a forma de concentrados de cobre, permitindo alimentar um complexo
metalúrgico com produções para o mercado interno e exportação de importantes
tonelagens de diversos metais não ferrosos, com destaque para o cobre e o zinco. De
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facto, a SOMINCOR só iniciou a sua atividade de extração e preparação de minérios
metálicos não ferrosos em Novembro de 1988.
O Pacto Social da SOMINCOR foi atualizado diversas vezes, nomeadamente em 22 de
Setembro de 2005, na sequência do aumento de capital, e, posteriormente, devido
alterações na estrutura societária, sendo a versão em vigor datada de 31 de Março de
2009.
Atualmente, o capital social da SOMINCOR, empresa subsidiária da LUNDIN MINING, é
de cento e quatro milhões trezentos e noventa e um mil e oitenta euros, dividido e
representado por vinte milhões oitocentas e setenta e oito mil duzentas e dezasseis
ações ordinárias, no valor nominal de cinco euros cada, e está integralmente subscrito
e realizado.
A sociedade tem por objeto a prospeção, extração e valorização de substâncias
minerais, bem como, no âmbito das suas atividades mineiras, a comercialização e
transporte nacional e internacional dos respetivos produtos e a investigação, aquisição
e desenvolvimento de processos e métodos tecnológicos.

1.4

ENTIDADE LICENCIADORA E LICENCIAMENTO DO PROJETO
A entidade licenciadora do Projeto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia - DGEG.
O Projeto de Expansão do Zinco (PEZ) localiza-se dentro da Concessão Mineira de
Neves-Corvo.
O contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de cobre, zinco,
chumbo, prata, ouro, estanho e cobalto a que corresponde o n.º C-41 e a
denominação de Neves-Corvo, celebrado em 24 de Novembro de 1994, entre o Estado
Português e a SOMINCOR — Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S. A., (atualizado em
17 de Dezembro de 2004 e alterado em 20 de Janeiro de 2005), foi objeto de uma
Adenda assinada em 1 de Julho de 2014, cujo extrato foi publicado no Diário da
República n.º 207, 2ª série, de 27 de Outubro de 2014 - Contrato (extrato) n.º
560/2014. Por efeito dessa Adenda, foi alterado, entre outros aspetos, o objeto do
contrato, passando o mesmo a consistir numa área de 2 890,6ha, delimitada pela
poligonal cujos vértices, em coordenadas retangulares planas, no sistema PT-TM06
ETRS89 (European Terrestrial Reference System, 1989), referidas ao Ponto Central, são
apresentadas no referido DR formando duas áreas: Área A e Área B, cartografadas na
Figura 1.1.
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Figura 1.1 - Áreas do Contrato de Concessão da SOMINCOR, S.A.
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1.5

EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
O presente EIA é da responsabilidade da PROCESL, Engenharia Hidráulica e Ambiental,
S.A., tendo sido elaborado pela equipa técnica indicada no Quadro 1.1. O EIA foi
elaborado entre Novembro de 2014 e Novembro de 2016, tendo a situação de
referência sido estabelecida em 2015.
Quadro 1.1 - Equipa técnica responsável pelo EIA

NOME

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE
DESEMPENHADA
Direção e Coordenação
Técnica do Estudo

Luísa
Lopes
Leiria

Licenciada em Engenharia do Ambiente, Ramo Ambiente, Faculdade
Legislação Ambiental
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 1990
Curso de Direito do Ambiente da Universidade Católica Portuguesa,
Instituto de Direitos do Homem, 1990
Curso de Gestão do Ambiente, Instituto Superior Técnico, 1993

Mestre em Engenharia do Ambiente, Universidade de Trás-osSara Montes e Alto Douro, 2013
Crespo
Capela Licenciada em Engenharia do Ambiente, Universidade de Aveiro,
2005

Gestão de Resíduos
Ordenamento do
Território e
Condicionantes ao Uso do
Solo
Apoio à coordenação do
estudo
Descrição de Projeto
Clima
Ambiente Sonoro
Qualidade do Ar
Análise de Risco

Mestre em Engenharia do Ambiente, Especialização em Território e
Clarisse Gestão do Ambiente, Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Teixeira Universidade de Coimbra, 2015
Carneiro Licenciada em Ciências da Engenharia do Ambiente, Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2014

Apoio à coordenação do
estudo
Solos, capacidade de uso e
ocupação
Socioeconomia

Geologia, Geomorfologia e
Mestre em Geologia, FCUP – Faculdade de Ciências da Universidade
Recursos Minerais
Filipa do Porto, 2015
Guerra
Hidrogeologia e Gestão de
Oliveira Licenciada em Geologia, FCUP – Faculdade de Ciências da Recursos Hídricos
Universidade do Porto, 2013
Subterrâneos
Mestre em Engenharia do Ambiente, Perfil Engenharia Sanitária
Raquel
Hidrologia e Gestão de
(Bolonha), Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
Santos
Recursos Hídricos
de Lisboa, 2008
Brito
Superficiais
Licenciada em Engenharia do Ambiente, Faculdade de Ciências e
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NOME

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE
DESEMPENHADA

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 2007
Pós-graduada em Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (TSHST
– CAP V), SGS Portugal – Société Générale de Surveillance, S.A., 2010.
Licenciada em “Arquitetura Paisagista” pela Faculdade de
Engenharia e Recursos Naturais (FERN), Universidade do Algarve,
2006.
Frequência do III Mestrado em Aquacultura, Faculdade de Ciências
do Mar e do Ambiente (FCMA), Universidade do Algarve. Conclusão
Inês
da parte curricular e iniciação da tese com o título “Caracterização Sistemas Ecológicos
Gonçalves
histoquímica do trato digestivo de paralarvas de Octopus vulgaris de
diferentes idades” (não concluída), 2000.
Licenciatura em “Biologia Marinha e Pescas”, Ramo Aquacultura,
Unidade de Ciências e Tecnologias dos Recursos Aquáticos,
Universidade do Algarve, 1997
Ana
Licenciada em Engenharia Zootécnica no ramo Científico –
Isabel
Tecnológico, pela Universidade de Évora, 1995
Salvador
Fernando
Pereira
dos
Santos

Pós-Graduado em Gestão Cultural pela Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, 2010
Licenciado em História, variante Arqueologia pela Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, 2004

Paisagem

Património Arqueológico e
Etnológico.

Pós-Graduada em Sistemas de Informação Geográfica e Modelação
Territorial aplicados ao Ordenamento pelo Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, IGOT-UL
(2014)
Lília Silva
Sistema de Informação
Licenciada em Geografia Física (Bolonha) pelo Instituto de Geografia
Martins
Geográfica
e Ordenamento do Território IGOT-UL (2008 a 2011)
Curso de Especialização em Sistemas de Informação Geográfica e
Modelação Territorial aplicados ao Ordenamento IGOT-UL (2011 a
2013)

1.6

ANTECEDENTES DO EIA
Ao longo da exploração da mina de Neves-Corvo, a SOMINCOR tem manifestado
preocupação pela componente ambiental, quer através da utilização das Melhores
Tecnologias Disponíveis (MTD), quer através da monitorização dos diversos fatores
ambientais, no sentido de detetar e corrigir eventuais irregularidades decorrentes da
exploração da mina.
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Numa 1ª fase (1982-1984) a Mina de Neves-Corvo foi alvo de um Estudo de
caracterização da situação de referência e de identificação e avaliação dos impactes
decorrentes da exploração da mina, nos diversos descritores ambientais.
Numa 2ª fase foi realizado pela PROCESL, S.A. e entregue na Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), através da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), no ano de
2007, o Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo 2007, onde foram
avaliados os seguintes Projetos:


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



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



Projeto de Alteração da Lavaria do Estanho para Lavaria do Zinco (Março de
2006);



Projeto de Ampliação da Lavaria do Zinco para 1 Mtpa (Fevereiro de 2007);



Projeto de Alteração da Lavaria do Cobre para Tratamento de Escórias e Minério
MF (Fevereiro de 2007).

Relativamente ao EIA apresentado em 2007, foi emitida uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) Favorável Condicionada, com data de 14 de Fevereiro de 2008, ao
abrigo do regime de AIA então em vigor. O Projeto analisado era constituído, pela
construção e exploração de cinco projetos específicos, em diferentes fases de estudo;
no entanto, toda a área do complexo foi avaliada, tendo sido descritas todas as
atividades e impactes ambientais principais associados à sua exploração, bem como as
cargas ambientais emitidas (materiais utilizados, resíduos e efluentes produzidos,
entre outros).
O projeto de deposição em pasta, avaliado no referido EIA em fase de projeto sujeito a
licenciamento, foi posteriormente submetido a Relatório de Conformidade com o
Projeto de Execução (RECAPE) em fase de Projeto de Execução, tendo obtido parecer
favorável da DGEG em 29 de Dezembro de 2010.
Ainda no ano de 2007, foi solicitada a Licença Ambiental da Mina de Neves-Corvo, a
qual foi concedida pela APA (Licença Ambiental n.º 19/2008) a 3 de Março de 2008,
com um prazo de validade de 10 anos (3 de Março de 2018).
O Projeto em análise tem vindo a ser acompanhado pela PROCESL, desde o final de
2014, com objetivo de identificar as principais condicionantes e impactes ambientais
decorrentes da sua implementação, apoiando deste modo o desenvolvimento do
projeto. No âmbito deste acompanhamento, foram analisados os dados de projeto
disponibilizados pela SOMINCOR/LUNDIN bem estudos de base que permitiram a
caracterização inicial da situação de referência do ambiente na ausência do projeto,
quer através da informação disponibilizada expressamente no âmbito do Projeto de
Expansão do Zinco, quer através de informação anteriormente disponibilizada no
âmbito de outros estudos ambientais realizados pela PROCESL para a SOMINCOR.
Com base nas características do Projeto e na caracterização da envolvente do local da
respetiva implantação, foi efetuada a identificação e avaliação dos principais impactes
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decorrentes da implementação do projeto, bem como propostas algumas medidas que
foram incorporadas no projeto. Destaca-se a relocalização da chaminé CPV23, que se
encontrava anteriormente em área afeta à Reserva Ecológica Nacional (REN) e a
preferência pela opção pela área A1, para a expansão vertical da IRCL.
Por decisão da SOMINCOR, foi elaborada pela PROCESL, S.A. em 2016-01-25, a
Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Expansão do Zinco, a qual foi alvo de Parecer emitido pela Comissão de Avaliação, no
âmbito do Processo n.º 189, e subsequente tomada de decisão.
O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado na sequência da referida
Proposta de Definição do Âmbito (PDA) e da respetiva decisão emitida pela Agência
Portuguesa de Ambiente (APA) em 2016-05-05, com o seguinte conteúdo: “A Proposta
de Definição do Âmbito (PDA) cumpre, na generalidade, as normas técnicas relativas à
estrutura, metodologia e conteúdo do EIA”.
A decisão da APA refere ainda que “Para além do proposto na PDA, o EIA deverá
integrar ainda os resultados da apreciação desenvolvida pela CA e que constam
detalhadamente do Parecer emitido, corrigindo e colmatando as falhas apontadas,
quer em termos de conteúdo, quer em termos de abordagem”.
O EIA foi assim desenvolvido tendo em conta o Parecer da Comissão de Avaliação da
PDA e o Projeto em análise com as alterações/complementos integrados no Estudo de
Viabilidade de duas das componentes do Projeto e no Estudo de Pré-viabilidade da
terceira componente.
A documentação emitida pela APA no âmbito da avaliação da Proposta de Definição de
Âmbito pode ser consultada no Anexo I.
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2
2.1

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO COMPLEXO MINEIRO DE NEVES-CORVO
ENQUADRAMENTO
O Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves-Corvo é o maior e mais importante
projeto da Indústria Mineira em Portugal, cuja conceção, construção e operação se
destacam a nível mundial, não só pela sua dimensão como também pelo seu conteúdo
tecnológico.
A exploração do Complexo Mineiro de Neves-Corvo iniciou-se em novembro de 1988
com a produção de concentrados de cobre e estanho, tendo a produção de estanho
terminado em 2005 devido à exaustão das suas reservas. Em julho de 2006 iniciou-se a
produção de concentrados de zinco após a conversão da lavaria de estanho em lavaria
de zinco. Com o decorrer da atual exploração, especialmente nos anos mais recentes,
verificou-se que o recurso mineral é efetivamente maior do que o expectável em 1989,
mas agora com maior enfoque na exploração de cobre e de zinco. Dependendo do teor
nos concentrados de zinco também se podem produzir concentrados de chumbo.
Na Figura 2.1 apresenta-se uma vista aérea do Complexo Mineiro de Neves-Corvo,
destacando-se algumas das principais instalações.

Figura 2.1 – Vista Aérea da Área das Instalações no Complexo Mineiro de Neves-Corvo

2.2

MINERALIZAÇÃO
O jazigo explorado pela SOMINCOR é de sulfuretos maciços polimetálicos, tendo
atualmente cinco áreas distintas de produção: Corvo, Graça, Neves, Zambujal e
Lombador (Fase 1 e Fase 2), encontrando-se atualmente em exploração Corvo, Graça,
Neves, Zambujal e Lombador - Fase 1.
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2.3

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO COMPLEXO MINEIRO E DO CICLO PRODUTIVO
O Complexo Mineiro de Neves-Corvo é composto por duas grandes áreas - Área
Industrial e Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) ligadas entre si por um
caminho designado no EIA como Ligação Mina-IRCL, na envolvente do qual se situa a
Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM), a partir da qual se procede à
descarga do efluente tratado para a Ribeira de Oeiras, principal linha de água existente
na envolvente da Mina de Neves-Corvo.
Na Área Industrial destaca-se a existência das seguintes infraestruturas de superfície:


Lavarias: de cobre e de zinco;



Parque de minério;



Tanque de água Industrial;



Escombreira;



Barragens de Retenção de Águas Contaminadas;



Estações de Tratamento: Água da Mina (ETAM), Água Potável (ETAP) e de Águas
Residuais Domésticas (ETARD).

Na área da Ligação Mina-IRCL destacam-se as seguintes infraestruturas:


Barragens de retenção de Águas Contaminadas (BAC1, BAC2, BAC3 e BAC4);



Reservatórios de Emergência (R1, R3, R4 e R5);



Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM);

Na envolvente do Cerro do Lobo destaca-se:


Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), anteriormente denominada
Barragem de Rejeitados ou Barragem do Cerro do Lobo;



Reservatório do Cerro da Mina (RCM)



Central da Pasta;



Barragens de retenção e desvio de águas pluviais



Instalações de tratamento de águas residuais (ETACL e NETA).

Na Figura 2.2 enquadram-se as principais infraestruturas existentes no Complexo
Mineiro, destacando em pormenor as existentes na Área Industrial.
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Principais infraestruturas existentes na área industrial do Complexo Mineiro de Neves-Corvo
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Atualmente a área do Complexo Mineiro é de aproximadamente 350ha, excluindo a
zona envolvente à IRCL (com uma área aproximada de 416ha), ocupando a IRCL apenas
cerca de 190ha. O processamento do minério no complexo Mineiro envolve um ciclo
de produção que é executado para se produzir o minério quebrado: carregamento,
disparo, remoção, saneamento e sustimento. Após um desmonte ter atingido as
dimensões previstas é executado o enchimento do mesmo, de modo a que o vazio
fique de novo ocupado.
Das várias etapas do ciclo de produção destacam-se as seguintes:


O minério vindo dos desmontes, após ser quebrado, é transportado por pás
carregadoras (LHD) que o descarregam nas chaminés de minério situadas a
muro do jazigo. A partir da base destas chaminés, situada no nível de rolagem, o
minério é transportado para as britagens primárias existentes neste nível, às
cotas 700 e 550.



Depois de britado o minério é depositado em silos, antes da sua extração para a
superfície. A flexibilidade proporcionada pelos silos é bastante importante para
o manuseamento e tratamento em separado dos quatro principais tipos de
minério produzidos atualmente.



Uma vez colocado nos silos o minério é extraído pelo poço de Santa Bárbara
através de dois skips de extração com uma capacidade de 17,5 t.



Os minérios de cobre (MC e MH) e de zinco (MZ e MCZ), provenientes do fundo
da mina, britados a granulometrias <250 mm, são depositados no parque de
minérios.



A retoma de minério da pilha é efetuada utilizando pás carregadoras, que
descarregam o minério numa torva de alimentação à britagem secundária das
lavarias.



O minério explorado no couto mineiro é em seguida processado nas lavarias do
cobre e do zinco, sendo o concentrado final carregado diretamente para
contentores, através de um sistema de carregamento automático, ou
armazenado em pilha, sendo depois carregado em contentores utilizando uma
pá carregadora. O rejeitado resultante dos processos aí desenvolvidos é enviado
para deposição na IRCL.



Alternativamente, e sempre que a mina tenha capacidade, aqueles rejeitados
são ciclonados, sendo o espessado enviado para as unidades de Backfill e
Pastefill (unidades de produção de pasta para enchimento das zonas
desmontadas da mina). Neste caso, o transbordo da ciclonagem é enviado para
a IRCL, a qual é comum às duas lavarias.

Toda a sequência da produção/prospeção, avaliação geológica, planeamento mineiro,
mineração, tratamento metalúrgico, transporte de concentrados e armazenamento de
rejeitados no complexo é realizado com a ajuda de sistemas de informação, o que
possibilita um melhor desempenho.
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2.4

ÁREAS DE PRODUÇÃO E MÉTODOS DE DESMONTE
A mina de Neves-Corvo tem atualmente cinco áreas distintas de produção (jazigos) e
três métodos de desmonte, respetivamente:


Áreas de produção (jazigos)
o Corvo;
o Graça;
o Neves;
o Zambujal;
o Lombador (Fase 1 e 2).



Métodos de desmonte
o Drift & Fill (D&F);
o Bench & Fill (B&F);
o Mini-Bench & Fill (MB&F).

Os métodos de desmonte aplicados variam de zona para zona da mina conforme as
características morfológicas e tipológicas dos diversos jazigos. Cada desmonte, uma
vez finalizado, é preenchido com um material cimentado de forma a ocupar o vazio
criado pela extração de minério. Este enchimento permite criar uma plataforma de
trabalho, assim como minimizar o movimento rochoso no topo do jazigo e desta forma
minimizar os movimentos de subsidência à superfície.

2.5

VENTILAÇÃO
Atualmente a mina é ventilada através de dezanove Chaminés Principais de Ventilação
(Figura 2.3), sendo onze chaminés principais de entrada de ar (CPV1, CPV3, CPV6,
CPV9, CPV12, CPV14, CPV15, CPV16, CPV18, CPV20, CPV22) e oito chaminés principais
de exaustão (CPV2, CPV4, CPV5, CPV8, CPV11, CPV17, CPV19, CPV21). As chaminés
principais de entrada de ar foram desenvolvidas entre locais próximos das rampas dos
jazigos de minério e a superfície.
As chaminés CPV7, CPV10 e CPV13 foram desativadas em definitivo, pelo que já não
aparecem representadas na Figura 2.3.
O poço de Santa Bárbara e a rampa de Castro também funcionam como entradas de
ar.
As chaminés principais de exaustão foram desenvolvidas entre os coletores localizados
acima das áreas de exploração e a superfície. Das áreas de exploração foram
desenvolvidas chaminés de exaustão para os coletores.
A ventilação principal é complementada nas galerias de desenvolvimento e nos
desmontes com ventiladores secundários e mangas de ventilação.
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Figura 2.3 – Esquema de ventilação de Neves-Corvo
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2.6

DRENAGEM DA ÁGUA DA MINA
A água existente na mina provém de três fontes:


Água existente no maciço rochoso;



Água industrial (ex: furação);



Água do enchimento.

A drenagem de água nos trabalhos subterrâneos efetua-se ao longo das rampas,
chaminés e furos de drenagem até ao nível de rolagem 700 e 550. A partir daí entra
num processo de decantação e de bombeamento da água e das lamas para a
superfície (Figura 2.4).

Figura 2.4 – Corte esquemático do sistema de bombagem e drenagem de Neves-Corvo

2.7

ACESSO À MINA
O acesso à mina para pessoal e equipamento é assegurado por uma rampa principal
(Fotografia 2.1), existindo ainda outras duas rampas secundárias, de idêntica secção,
que dão acesso da rampa principal ao jazigo da Graça e ao jazigo de Neves, e à
extensão inferior da massa do Corvo (Corvo Inferior).
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Fotografia 2.1 – Acesso à mina para pessoal e equipamento

O acesso do minério e do escombro proveniente da mina às infraestruturas de apoio à
superfície é realizado por um poço principal (Poço de Santa Bárbara), situado no limite
sudoeste do jazigo do Corvo, com 592 m de profundidade e um diâmetro útil de 5 m,
revestido de betão. A sua entrada está ao nível 1 210 (210 m acima do nível do mar)
ligando-se à rolagem por uma galeria transversal no nível 700. O Poço está equipado
com um guincho de extração MAN GHH de 2 400 kW, com embraiagem única e tambor
duplo, e dois skips com capacidade de 17,5 t cada (Fotografia 2.2).

Fotografia 2.2 – Poço de Santa Bárbara
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O minério extraído pelo poço é depositado no parque de minérios sendo
posteriormente enviado para processamento nas lavarias.

2.8

LAVARIA DO ZINCO
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.
Em 2009 iniciaram-se as obras de expansão da lavaria do zinco, de modo a permitir
tratar cerca de 1,15 Mtpa. Esta expansão foi designada por Fase 2 e a nova instalação
entrou em funcionamento em setembro de 2011. A respetiva alteração foi comunicada
às entidades competentes, nomeadamente à Direção Regional de Economia do
Alentejo (DRE Alentejo), como adenda ao projeto de expansão para 1 Mtpa, tendo sido
confirmada a não necessidade de se abrir um procedimento de Alteração de
Licenciamento Industrial, devido ao facto de se tratar de uma alteração pouco
significativa.
A lavaria do zinco tem uma capacidade efetiva anual de 1,15 Mtpa e trata
polimetálicos tanto de zinco como de cobre. A partir dos minérios de zinco produzemse concentrados de zinco e, dependendo dos teores, também se podem produzir
concentrados de chumbo. A partir dos minérios de cobre produzem-se concentrados
de cobre e de zinco.


Minério MCZ – trata-se de um tipo de minério maciço que apresenta teores de
cobre superior a 2% e teores de zinco superiores a 3,5%. O tratamento deste
minério, por flutuação diferencial, permitirá a obtenção de concentrados de
cobre e de 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. Este minério de cobre e/ou de zinco é processado na lavaria do cobre
ou na lavaria do zinco, consoante os teores nestes elementos e a disponibilidade
de cada lavaria;



Minério MZ – trata-se de um tipo de minério maciço com teores de zinco
superiores a 3,5%, que podem apresentar teores de chumbo com valores por
vezes apreciáveis (minério MZP para teores de Pb> 2%), pelo que, para além de
concentrados de zinco, também se produzem concentrados de chumbo. Este
minério de zinco é processado na lavaria do zinco que dispõe de uma
capacidade de armazenamento de concentrados finais de 15 000 toneladas e de
uma capacidade de processamento de 1 200 000 toneladas/ano.

Estes dois tipos de minério são tratados por campanhas na lavaria do zinco e o
tratamento destes minérios complexos consiste na moagem e flutuação diferencial de
Cu/Pb/Zn.
A capacidade instalada desta lavaria será ainda útil em situações de cotações baixas,
nomeadamente do zinco, permitindo processar também minérios de cobre, com
alterações mínimas.
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2.9

LAVARIA DO COBRE
A capacidade instalada atual da Lavaria do Cobre é de cerca de 2,5 Mt de minério de
cobre (MC + MH), 220 000 toneladas de concentrado de cobre, correspondendo a
cerca de 52 000 toneladas de cobre metal.
Aqui processam-se dois 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;

Estes tipos de minério são tratados por campanhas na lavaria do cobre e o tratamento
destes minérios complexos consiste na moagem e flutuação.

2.10

INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO

2.10.1

Breve descrição e modo de deposição dos rejeitados
A Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), com cerca de 190 ha, situa-se a
cerca de 3 km a SE da mina, em terrenos pertencentes à SOMICOR, com cerca de
416 ha, que englobam o Monte Branco (366ha) e o Monte Pereiro (50ha) e estão
integrados no Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
A IRCL destina-se à deposição dos rejeitados resultantes do processo de tratamento
dos minérios, efetuado nas lavarias do cobre e do zinco, das lamas provenientes da
Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM), das lamas resultantes do tratamento
das águas residuais domésticas na Estação de Tratamento de Águas Residuais
Domésticas (ETARD) e ainda do transbordo da ciclonagem.
Concebida em forma de barragem (a qual sofreu vários alteamentos ao longo do
tempo, tendo o último sido realizado em 2005 para atingir os 255 m), para facilitar a
deposição dos resíduos e minimizar os impactes ambientais, a IRCL possibilita a
reutilização da água sobrenadante, até ao enchimento total com pasta do seu 1.º nível,
não se efetuando descargas para o meio hídrico
A IRCL destinava-se, inicialmente, à deposição subaquática dos rejeitados (Fotografia
2.3 e Fotografia 2.4) contudo, a partir de novembro de 2010, essa situação foi alterada
e, atualmente, a IRCL também contempla a deposição subárea de rejeitados
espessados (Fotografia 2.5), em conformidade com o descrito no Plano de Gestão de
Resíduos.
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Fotografia 2.3 – Vista panorâmica da Instalação de Rejeitados de Cerro do Lobo (IRCL)
na fase da deposição subaquática dos rejeitados

Fotografia 2.4 – IRCL – Deposição
subaquática de Rejeitados

Fotografia 2.5 – IRCL – Deposição
subaérea de Rejeitados

Como já referido, a IRCL destina-se, fundamentalmente, à deposição dos rejeitados
resultantes do processo de tratamento dos minérios efetuado nas lavarias do cobre e
do zinco. Efetivamente, o rejeitado final da lavaria do zinco, junta-se ao rejeitado final
da lavaria do cobre. Esse rejeitado final é ciclonado, sendo o espessado enviado para
as unidades de Backfill e Pastefill (unidades de produção de pasta para enchimento
das zonas desmontadas da mina). O transbordo da ciclonagem é enviado para a IRCL,
comum às duas lavarias. Até ao final das operações, manter-se-á na IRCL uma área
junto à portela ME2 que funcionará como bacia de decantação e de retenção das
águas provenientes da pasta depositada, e da drenagem superficial dos terraços de
deposição antes do seu encerramento, e também para deposição de rejeitado não
espessado em caso de emergência devido a paragem da central de espessamento,
sendo o excedente de água sobrenadante desta zona aduzido para o Reservatório do
Cerro da Mina (RCM), infraestrutura próxima da IRCL.
Na Fotografia 2.6 apresenta-se a evolução da exploração da IRCL onde são visíveis
áreas com a deposição subaquática original dos rejeitados e outras células onde já foi
feita a deposição subaérea dos rejeitados sob a forma de pasta.
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Fotografia 2.6 – IRCL – Evolução da exploração - deposição subaquática e
subaérea de Rejeitados

Em 2014 a SOMINCOR iniciou um projeto integrado de melhoria da qualidade do
efluente e da Gestão de Águas que deverá estar implementado em 2018. Integrado
neste projeto, em 2015 a SOMINCOR instalou 35 evaporadores e mais 25 aspersores
(Figura 2.5) na IRCL para potenciar o objetivo de redução de descarga de água do
Complexo Mineiro em meio natural depois de tratada na NETA e/ou na ETAM.

(A)

(B)
Figura 2.5 – Evaporadores (A) e aspersores (B) instalados na IRCL (RAA 2015)

2.10.2

Exploração da IRCL e quantitativos de rejeitados depositados
De acordo com o Relatório Ambiental Anual de 2015 (RAA 2015 - SOMINCOR, 2016)
durante o ano de 2015 “foram depositadas na albufeira da IRCL 1 997 393 toneladas
de rejeitados, tendo sido 1 996 585 toneladas em deposição emersa, em forma de
rejeitados espessados e 808 toneladas (0,04% do total), subaquaticamente em forma
de polpa”, menos 12,3% do que em 2014, mas mais de 14,6% das toneladas previstas
no plano para 2015 (1 742 289 toneladas).
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Para utilização no processo industrial, “foram recirculados das albufeiras da IRCL e do
RCM 7 381 121 m3 de água, equivalente a um caudal médio recirculado de 843 m3/h,
cerca de 10,2% superior ao volume recirculado em 2014”.
No final de 2015 estima-se que o total de rejeitados depositados ocupe um volume de
24 697 785 m3, o que corresponderá a 74,2% da capacidade total de armazenamento
(33,3 milhões de metros cúbicos).
Até 31 de dezembro de 2015 e desde o início da operação da SOMINCOR foram
depositadas 39 714 880 toneladas de rejeitados na albufeira da IRCL.
2.10.3

Monitorização e controlo
A IRCL é, pelas suas dimensões, classificada como uma grande barragem, pelo que a
sua monitorização, nos aspetos hidráulico, estrutural e ambiental, dá cumprimento ao
disposto no Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de outubro – Regulamento de Segurança
de Barragens (RSB) – e às Portarias n.º 846/93, de 1 de setembro – Normas de Projeto
de Barragens (NPB) – e n.º 847/93, de 10 de setembro – Normas de Observação e de
Inspeção de Barragens (NOIB).
O Plano de Observação da Barragem, desenvolvido, segundo as disposições
regulamentares anteriormente referidas, prevê a realização de inspeções visuais (de
rotina, de especialidade e de carácter excecional) e a medição de várias grandezas,
nomeadamente deslocamentos superficiais, deslocamentos internos, caudais de
infiltração, tensões neutras, níveis (fase sólida e fase líquida) da albufeira, precipitação,
evaporação, caudais de polpa (até 2010) e de pasta (a partir de 2011), de água
recirculada e tonelagem de rejeitados. A periodicidade destas observações foi variável
(de diária a anual), dependendo da fase (construção, primeiros cinco anos ou período
posterior) em que a instalação se encontrava.
Para além da monitorização da IRCL no âmbito do programa de controlo proposto ao
INAG, que é uma das medidas de monitorização previstas no programa de
monitorização anual, são também realizadas auditorias periódicas à IRCL por técnicos
especialistas (correspondendo a uma BAT, de acordo com o Reference Document on
Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining
Activities de julho de 2004 do European IPPC Bureau – Anexo II).
As inspeções visuais de especialidade são feitas por entidades externas,
nomeadamente o projetista da barragem e o consultor para as barragens, sempre em
conjunto com o Técnico Responsável pela Exploração da IRCL e são sempre
acompanhadas de um relatório de observação.
As inspeções visuais de carácter excecional deverão ocorrer após uma situação
anómala e serão realizadas pela equipa anterior e ainda pela Autoridade
competente – Agência Portuguesa de Ambiente (APA) (que assegura as funções do
ex-Instituto da Água - INAG) e Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
O LNEC, por solicitação da SOMINCOR, poderá proceder a visitas e à elaboração de
relatórios de observação, com periodicidade quinquenal.

42

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA
EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO
ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE
REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

A IRCL dispõe ainda de um Plano de Emergência Interno e de um Estudo das Condições
de Propagação das Ondas de Cheia devidas a rotura do Corpo Principal da Barragem ou
de qualquer uma das suas Portelas.
De acordo com o Relatório Ambiental Anual de 2015 (SOMINCOR, 2016) a análise dos
dados da monitorização da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, relativos a
2015, “revelou um comportamento estrutural, hidráulico e ambiental adequado,
correspondendo, de uma forma geral, ao previsto nos modelos de comportamento
apresentados no projeto de execução e ao esperado para barragens de aterro”.

2.11

RESERVATÓRIO DO CERRO DA MINA
O Reservatório do Cerro da Mina (RCM - Figura 2.6) localiza-se a Oeste da IRCL e da
Central de Pasta, num vale natural. Foi construído em forma de barragem de aterro de
enrocamento, devido à capacidade de armazenamento necessária para substituição da
capacidade da IRCL e serve para armazenar água residual excedente do processo e
água residual da mina, designadas por água residual, que anteriormente era
armazenada na IRCL, tendo parcialmente deixado de o ser devido à deposição dos
rejeitados sob a forma de pasta.

Figura 2.6 – Perspetiva do Reservatório do Cerro da Mina a partir
do topo da jangada de bombagem (SOMINCOR, RAA 2015)

O reservatório do Cerro da Mina nunca represará águas do domínio hídrico, tendo
inclusivamente sido feito um desvio da linha de água (Barranco das Faias) para esse
efeito. Apesar de a este reservatório se aplicar o princípio de descarga nula para o
meio, o mesmo encontra-se equipado com os órgãos de segurança previstos para este
tipo de reservatórios.
Será possível, em caso de necessidade / emergência, aduzir água deste reservatório
para as instalações de tratamento de efluentes industriais já existentes, para que a
mesma possa ser descarregada no meio ambiente em acordo com valores
paramétricos impostos pela Licença Ambiental.
O reservatório do Cerro da Mina já está atualmente em operação, pelo que a água
residual passou a ser encaminhada para esta infraestrutura, deixando de o ser para a
IRCL.
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2.12

ESCOMBREIRAS
As principais instalações de resíduos não perigosos existentes no Complexo Mineiro de
Neves-Corvo são as escombreiras (Figura 2.7), onde é feita a deposição temporária do
escombro proveniente da extração do minério.
As escombreiras recebem os materiais resultantes dos processos de desmonte da
Mina. A deposição dos materiais do desmonte é efetuada de acordo com um
planeamento e é controlada a sua estabilidade. O escombro acumulado nas
escombreiras destina-se a ser utilizado como matéria-prima para o processo de fecho
da mina e da IRCL.

Figura 2.7 – Vista panorâmica de uma escombreira (RAA 2015)
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3

ENQUADRAMENTO LEGAL

3.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O enquadramento legal deste relatório contempla, para além do enquadramento legal
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), uma breve referência aos aspetos legais
relacionados com a Licença Ambiental (LA) e com o Regime de Licenciamento Único de
Ambiente (LUA).
Adicionalmente é também feita referência à legislação mais relevante vigente nas
várias temáticas que compõem o Estudo, efetuando-se uma referência aos principais
diplomas aplicáveis às componentes ambientais analisadas no EIA, bem como à
legislação específica aplicável a projetos da natureza do Projeto em análise,
nomeadamente a legislação relativa ao sector da indústria extrativa com interesse
para o presente documento.

3.2

ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA
Nos termos do estabelecido no novo regime jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27
de agosto, o Projeto de Expansão do Zinco será submetido a Processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA):


nos termos do ponto i), da alínea b) do n.º 3 do artigo 1º, pelo facto de os seus
componentes estarem tipificados no Anexo II nos seguintes pontos:
o na alínea b) do n.º 2 do Anexo II – “Extração Subterrânea”, com capacidade
superior a 200 000 tpa – Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2;
o na alínea e) do n.º 2 do Anexo II – “Instalações industriais de superfície para
a extração e tratamento de … minérios…”, com capacidade superior a
200 000tpa – Expansão da Lavaria do Zinco.



nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 1º - “Qualquer alteração ou ampliação
de projetos incluídos no anexo I se tal alteração ou ampliação, em si mesma,
corresponder aos limiares fixados no referido anexo”, pelo facto de a Expansão
da IRCL (aterro de resíduos mineiros perigosos, concebido em forma de
barragem) estar incluído no n.º 9 do Anexo I: “Instalações destinadas à
incineração (D10), valorização energética (R1), tratamento físico-químico (D9)
ou aterro de resíduos perigosos (D1)”.
A estrutura e o conteúdo do EIA obedecem ao disposto no Anexo V do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e na Portaria n.º 395/2015,
de 4 de novembro, com as adaptações necessárias ao Projeto em causa.
Ao abrigo desta legislação, a autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), nos termos do definido no ponto ii) da alínea a) do n.º 1 do Artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014,
de 24 de março.
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A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a emitir pela autoridade de AIA, é de
carácter vinculativo, contendo a decisão, expressa ou tácita, sobre a viabilidade
ambiental de um projeto, em fase de estudo prévio ou anteprojeto ou projeto de
execução, podendo ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável,
fundamentando-se num índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, sendo
proferida pela autoridade de AIA ou pelo membro do Governo responsável pela área
do ambiente.
O ato de licenciamento ou de autorização de projetos abrangidos pelo referido
diploma só pode ser emitido após a notificação da DIA, favorável ou favorável
condicionada.
De referir que em 2007 o Complexo Mineiro de Neves-Corvo foi submetido a
procedimento de AIA, tendo sido emitida, em fevereiro de 2008, DIA favorável
condicionada – Declaração de Impacte Ambiental do “Estudo de Impacte Ambiental da
Mina de Neves-Corvo 2007” (Projeto de Execução/Estudo de Viabilidade/Fase de
Exploração).

3.3

LICENÇA AMBIENTAL
No âmbito da estratégia da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) as
atividades económicas a que potencialmente está associada poluição, que se considera
significativa e é definida de acordo com a natureza e/ou a capacidade de produção das
instalações, o seu funcionamento está condicionado à obtenção de uma Licença
Ambiental (LA). Compete à APA, I.P., emitir a LA.
O princípio da licença ambiental foi consagrado em Portugal pelo Decreto-Lei
n.º 194/2000, de 21 de agosto, tendo sido entretanto revogado pelo Decreto-Lei
n.º 173/2008, de 26 de agosto, atualmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013,
de 30 de agosto.
Conforme a alínea f) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, a LA
“estabelece as medidas destinadas a evitar, ou se tal não for possível, a reduzir as
emissões para o ar, água e solo, a produção de resíduos e a poluição sonora,
constituindo condição necessária da exploração dessas instalações”, garantido a PCIP
provenientes da instalação.
As atividades sujeitas a LA constam no Anexo I do referido diploma, estando as
instalações do setor da produção e transformação de metais e do setor da indústria
dos minérios abrangidos pelas categorias 2 e 3, respetivamente.
Relativamente ao Complexo Mineiro Neves-Corvo, explorado pela SOMINCOR, a 3 de
março de 2008 foi emitida a LA n.º 19/2008 ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/2000, de
21 de agosto, para o exercício da atividade de extração e preparação de minérios
metálicos não ferrosos, compreendendo as atividades de eliminação de resíduos
perigosos e de aterro de resíduos não perigosos, incluídas, respetivamente, nas
categorias 5.1 e 5.4 do Anexo I do referido diploma.
No âmbito da LA foram estabelecidos programas de monitorização e/ou valores limite
de emissão para:
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as emissões para a atmosfera,



as águas residuais descarregadas após tratamento,



os resíduos rececionados e produzidos,



as águas subterrâneas,



as águas superficiais e



o ruído.

A referida licença, e respetivas atualizações, é válida até 3 de março de 2018, tendo
em 2016 a SOMINCOR solicitado a atualização da LA, devido à alteração de
especificações técnicas da instalação, nomeadamente a capacidade de processamento
e áreas.

3.4

REGIME DE LICENCIAMENTO ÚNICO DE AMBIENTE
O Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de Maio, aprova o Regime de Licenciamento Único
de Ambiente (LUA), que visa a simplificação dos procedimentos dos regimes de
licenciamento ambientais, regulando o procedimento de emissão do Título Único
Ambiental (TUA).
O regime de LUA traduz-se num procedimento de emissão do Título Único Ambiental
(TUA), que constitui um título único de todos os atos de licenciamento e de controlo
prévio no domínio do ambiente, aplicáveis ao pedido, condensando toda a informação
relativa aos requisitos aplicáveis ao estabelecimento ou atividade em questão, em
matéria de ambiente. O TUA inclui, por isso, a informação de base da atividade ou
instalação, disponibilizada de forma harmonizada para todas as entidades
intervenientes, sendo nele inscritas todas as licenças e autorizações concedidas, bem
como averbadas as vicissitudes jurídicas das mesmas, assegurando assim o histórico
desse estabelecimento ou atividade, em matéria de ambiente.
A autoridade nacional para o LUA é a APA, I.P., cabendo-lhe nesta qualidade gerir os
pedidos de licenciamento apresentados, garantindo o cumprimento do disposto no
referido decreto-lei, bem como constituir-se como gestor do procedimento.
Por outro lado, o LUA articula-se com os diversos regimes de licenciamento ou
controlo prévio aplicáveis ao estabelecimentos ou de atividades económicas,
designadamente, com o Sistema da Indústria Responsável.
Apesar de o LUA poder incorporar todas as decisões ou autorizações em matéria
ambiental, mantém-se a possibilidade de serem requeridas apenas aquelas que, em
dado momento, interessem ao requerente, as quais vão sendo oportunamente
inscritas no TUA.
Os prazos dos regimes aplicáveis não sofrem alterações, contudo, agora iniciam-se
todos simultaneamente, nos termos da lei. Isso significa a possibilidade de definição de
uma janela temporal máxima para a obtenção de todas as licenças e demais atos de
controlo prévio ambiental necessários ao exercício de determinada atividade. Essa
janela temporal corresponde ao prazo mais longo de entre os diversos aplicáveis.
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3.5

ENQUADRAMENTO LEGAL SUMÁRIO DA INDÚSTRIA EXTRATIVA

3.5.1

Enquadramento Nacional para os Recursos Geológicos
A Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais (ENRG-RM),
aprovada em Conselho de Ministros pela Resolução n.º 78/2012, visa promover um
sector mineiro dinâmico, sustentável, que promova o crescimento de economia
nacional e que promova o desenvolvimento regional, garantindo retorno e emprego
para as populações locais e assegurando o desenvolvimento das comunidades em que
se insere. A ENRG-RM estabelece um plano de ação com o horizonte de 2020, com
especial enfoque nos minérios metálicos, por ser o segmento com maior valor, e
constituí o referencial para todas as intervenções públicas que incidam sobre os
recursos geológicos.

3.5.2

Regime jurídico fundamental
O diploma de referência nesta matéria é o Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, que,
atualizando e sistematizando diplomas mais antigos, disciplina o regime jurídico de
revelação e aproveitamento dos recursos geológicos, onde – além dos recursos
hidrominerais e dos recursos geotérmicos – se incluem os depósitos minerais,
considerados como ocorrências minerais que se apresentam com especial interesse
para a economia nacional.
Consagra-se explicitamente neste diploma:


A necessidade de assegurar a conveniente proteção destes recursos, com vista
ao seu aproveitamento, devendo ficar convenientemente salvaguardados,
sempre que possível preventivamente, os interesses das pessoas direta ou
indiretamente envolvidas no exercício da atividade, das pessoas potencial ou
efetivamente afetadas por essa atividade, do racional aproveitamento de todos
os recursos e da manutenção da sua capacidade de renovação, bem como da
manutenção da estabilidade ecológica;



A obrigatoriedade de submeter a exploração e abandono dos recursos
geológicos à adequada aplicação de técnicas e normas de higiene e segurança e
ao cumprimento de apropriadas medidas de proteção ambiental e recuperação
paisagística.

Estabelecem-se neste diploma os direitos sobre os recursos do domínio público –
quer na prospeção e pesquisa, quer na exploração (mediante concessão) – e
definem-se as restrições ao regime de direito privado, relativos nomeadamente à
ocupação, expropriação e servidão.
De referir ainda o Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, cria o Sistema da Indústria
Responsável (SIR), que regula o exercício da atividade industrial, a instalação e
expansão de zonas empresariais responsáveis (ZER), bem como o processo de
acreditação de entidades no âmbito deste sistema, consagrando um conjunto de
medidas que vêm proporcionar claros avanços e melhoramento no desenvolvimento
sustentável e sólido da economia nacional. Segundo o artigo 11.º do referido diploma
a SOMINCOR insere-se nos estabelecimentos industriais de Tipo 1 uma vez que os
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projetos de instalações industriais se encontram abrangidos pelo regime jurídico de
AIA estando a instalação e exploração do estabelecimento industrial sujeita a
autorização prévia, podendo assumir as modalidades de autorização prévia
individualizada ou de autorização prévia padronizada.

3.5.3

Higiene e segurança no trabalho
Esta temática suscita especial preocupação no caso das instalações da indústria
extrativa, pela natureza das atividades nelas desenvolvidas, tendo como base legal
fundamental o Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e
Pedreiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio. Este diploma
contempla, além de obrigações gerais da entidade empregadora, disposições relativas
a plantas, acessos, transportes nas galerias e planos inclinados, poços de extração,
circulação e transporte de trabalhadores, abertura ou aprofundamento de poços,
enchimento, entivação, ventilação, iluminação, explosivos, grisu e poeiras explosivas,
precauções contra a invasão de águas, prevenção e extinção de incêndios, máquinas e
material mecânico diverso, exploração a céu aberto, instalações elétricas, proteção da
saúde e da integridade física dos trabalhadores, primeiros socorros e salvamento,
procedimentos referentes aos acidentes pessoais e materiais, organização da
segurança e anexos mineiros e de pedreiras.
A necessidade de transposição de determinadas diretivas comunitárias – Diretiva do
Conselho n.º 92/91/CE, de 3 de novembro, e Diretiva do Conselho n.º 92/104/CEE, de
3 de dezembro – veio determinar, posteriormente, a publicação de diplomas
específicos sobre as prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nas indústrias
extrativas: o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro, relativo às indústrias
extrativas por perfuração a céu aberto ou subterrâneas, e a Portaria n.º 197/96, de 4
de junho, referente às indústrias extrativas por perfuração. Estes diplomas obrigam o
empregador a dispor de um plano de saúde e segurança das instalações, atualizado
regularmente, bem como a respeitar um conjunto de disposições (para prevenção e
controlo de riscos, para formação, informação e vigilância da saúde dos trabalhadores
e para participação à entidade competente em caso de ocorrência de acidentes
graves) e a obedecer a determinadas prescrições mínimas:


Nas indústrias extrativas a céu aberto, essas prescrições incidem sobre os riscos
inerentes à estabilidade dos terrenos;



Nas indústrias extrativas subterrâneas, as prescrições mínimas reportam-se às
áreas de trabalho, à entivação e estabilidade dos terrenos, às saídas, aos
transportes, à ventilação, a instalações grisutosas ou com poeiras inflamáveis, a
incêndios, fogos e equipamentos, à irrupção instantânea de gás ou água e
resvalamento de terreno, à iluminação, às plantas dos trabalhos subterrâneos, à
retirada de trabalhadores em zonas perigosas, ao controlo de presenças no
fundo e organização do salvamento;

Nas indústrias extrativas por perfuração, as prescrições gerais (além de outras,
específicas para instalações em terra ou no mar) incidem sobre a organização dos
locais e postos de trabalho, a dimensão das instalações, as vias e saídas de emergência,
as vias de circulação, as portas e portões, as zonas de perigo, os pavimentos, paredes,
tetos e telhados das instalações, os locais de trabalho exteriores, a ventilação, a
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temperatura, a iluminação natural e artificial, as janelas e claraboias, as instalações e
equipamentos mecânicos e elétricos, as instalações de primeiros socorros, o
equipamento sanitário, os locais de descanso, o material de segurança, o controlo dos
furos de extração, a proteção contra riscos de explosão e atmosferas nocivas, a
deteção e combate a incêndios, o responsável e vigilantes, as autorizações de acesso,
os exercícios de segurança e os trabalhadores com situações específicas.

3.5.4

Recuperação ambiental de áreas mineiras degradadas
O regime jurídico da concessão do exercício da recuperação ambiental destas áreas foi
objeto do Decreto-Lei n.º 198 –A/2001, de 6 de julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 60/2005, de 9 de março.
Neste âmbito, consideram-se “áreas mineiras degradadas” as áreas mineiras que
constituam um fator de risco potencial para a saúde humana ou para a preservação do
ambiente que justifique a intervenção do Estado.
A recuperação ambiental destas áreas – que abrange a sua caracterização, obras de
reabilitação e monitorização ambiental – tem por objetivo a respetiva valorização
ambiental, cultural e económica, garantindo a defesa do interesse público e a
preservação do património ambiental, visando:


Eliminar os fatores de risco para a saúde e segurança pública, em condições de
estabilidade a longo prazo;



Reabilitar a envolvente paisagística e as condições naturais de desenvolvimento
da fauna e flora locais;



Assegurar a preservação do património relevante abandonado pelas antigas
explorações;



Assegurar as condições necessárias para o estudo, preservação e valorização de
vestígios arqueológicos relacionados com a atividade mineira;



Permitir a utilização futura das áreas recuperadas consoante a sua aptidão
específica.

3.6

ENQUADRAMENTO LEGAL DOS DIVERSOS FATORES AMBIENTAIS

3.6.1

Considerações iniciais
Seguidamente apresenta-se uma síntese dos principais diplomas relevantes para o
presente estudo relacionados com os seguintes fatores ambientais: Recursos hídricos;
sistemas ecológicos, ambiente sonoro, qualidade do ar, gestão de resíduos, património
arqueológico e etnológico e ordenamento do território.
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3.6.2

Recursos Hídricos

3.6.2.1 Aspetos fundamentais de carácter geral
O principal diploma nacional relevante no âmbito dos recursos hídricos é a Lei da Água
- Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei
n.º 130/2012, de 22 de junho, a qual assegura a transposição integral da Diretiva
n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, que por sua
vez estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, que se
aplica às águas interiores (quer superficiais, quer subterrâneas) e às águas marinhas.
Este conjunto de diplomas estabelece o conceito de “estado da água” pela integração
das componentes de quantidade e qualidade, como resultado da necessidade de
gestão integrada das águas e dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados e das
zonas húmidas deles diretamente dependentes, estabelecendo a região hidrográfica
como a unidade principal sobre a qual assenta a gestão dos recursos hídricos. O bom
estado, ou o bom potencial, das massas de água deverão ser atingidos através da
aplicação dos programas de medidas especificados nos planos de gestão das regiões
hidrográficas (PGRH), visando a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e
económica das águas ao nível da bacia hidrográfica.
Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de
seis em seis anos. O primeiro ciclo de planeamento refere-se ao período entre 20092015, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 22 de
março, com a elaboração dos primeiros PGRH para cada Região Hidrográfica. O
2.º Ciclo de PGRH foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016
de 20 de setembro, e é vigente no período 2016-2021.
Neste âmbito, destaca-se o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana
(RH7), o qual abrange o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, alvo do Projeto de
Expansão do Zinco.
Compete à Autoridade Nacional da Água propor, desenvolver e executar as políticas de
ambiente e de desenvolvimento sustentável, nomeadamente no âmbito da gestão dos
recursos hídricos: propor, desenvolver e acompanhar a execução da política dos
recursos hídricos, com vista à sua proteção e valorização, através do planeamento e
ordenamento dos recursos hídricos e dos usos das águas, da gestão das regiões
hidrográficas, da emissão dos títulos de utilização dos recursos hídricos não marinhos e
fiscalização do cumprimento da sua aplicação, da análise das características de cada
região hidrográfica e das incidências das atividades humanas sobre o estado das águas,
da análise económica das utilizações das águas, da aplicação do regime económico e
financeiro nas regiões hidrográficas, da gestão das redes de monitorização, do
desenvolvimento de uma estratégia de proteção e gestão integrada do litoral, bem
como garantir a consecução dos objetivos da Lei da Água.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 56/2012, 12 de março, a Agência Portuguesa do
Ambiente, I. P. – APA – é, atualmente, a Autoridade Nacional da Água. O referido
diploma funde as atribuições da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto da
Água, I.P., das Administrações de Região Hidrográfica, I.P., da Comissão para as
Alterações Climáticas, da Comissão de Acompanhamento de Gestão de Resíduos e da
Comissão de Planeamento de Emergência do Ambiente.
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Em colaboração técnica com a APA e a nível regional, as Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) protegem e valorizam as componentes ambientais
das águas integradas na ponderação global de tais componentes, através dos
instrumentos de gestão territorial e exercem competências coordenadoras que lhe são
atribuídas por lei no domínio da prevenção e controlo integrado da poluição. A
articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras e princípios
decorrentes da presente lei e dos planos de águas nelas previstos e a integração da
política da água nas políticas transversais de ambiente também são asseguradas pelas
CCDR.
A Lei da Água define como objetivos ambientais:


para as águas superficiais (artigo 46.º): evitar a deterioração do seu estado, com
o objetivo de alcançar o “bom estado” (ou o “bom potencial ecológico” e o
“bom estado químico” no caso das massas de água artificiais ou fortemente
modificadas), reduzir gradualmente a poluição provocada por substâncias
prioritárias e cessar as emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias
perigosas;



para as águas subterrâneas (artigo 47.º): prevenir a deterioração do seu estado,
evitar ou limitar a descarga de poluentes, assegurar o “bom estado quantitativo
e químico” das águas e proibir a descarga direta de poluentes (à exceção de
descargas que não comprometam o cumprimento dos objetivos específicos
estabelecidos na presente lei).

Os utilizadores dos recursos hídricos têm diversas obrigações, devendo “evitar
qualquer perturbação do estado da água nos termos da presente lei, e, em especial,
qualquer contaminação ou alteração adversa das suas capacidades funcionais” e
“obter um uso económico da água sustentável e compatível com a manutenção da
integridade dos recursos hídricos” (artigo 57.º da Lei da Água).
De acordo com a titularidade dos recursos hídricos, estabelecida pela Lei n.º 54/2005,
de 15 de novembro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 11 de
janeiro e alterado pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, pela Lei n.º 34/2014, de
19 de junho, e pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto, que o republica), os cursos de
água e respetivos leitos, bem como as margens pertencentes a entes públicos
integram o domínio público hídrico. Em termos de linhas de água superficiais sob o
regime do Domínio Hídrico, são consideradas todas as linhas de água cartografadas na
Carta Militar de Portugal (1/25 000).
O direito de utilização privativa dos recursos hídricos de domínio público “só pode ser
atribuído por licença ou concessão qualquer que seja a natureza e a forma jurídica do
seu titular” (artigo 59.º da Lei da Água). “Considera-se a utilização privativa dos
recursos hídricos de domínio público, aquela em que alguém obtiver para si a reserva
de um maior aproveitamento desses recursos do que a generalidade dos utentes ou
aquela que implicar alteração no estado dos mesmos recursos ou colocar esse estado
em perigo”.
O enquadramento legal do regime de utilização dos recursos hídricos assenta no
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (retificado pela Declaração de Retificação
n.º 32/2008, de 11 de junho, e alterado pelos Decretos-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de
dezembro, n.º 93/2008, de 4 de junho, n.º 107/2009, de 15 de maio, n.º 245/2009, de
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22 de setembro, n.º 82/2010, de 2 de julho e pela Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto),
sendo as regras daquele regime estabelecidas pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
novembro.
De acordo com o artigo 56.º do referido Decreto-Lei “as atividades que tenham um
impacte significativo no estado das águas só podem ser desenvolvidas (…) ao abrigo de
um título de utilização” (que, no caso de utilização privativa do domínio hídrico, só
pode ser atribuído pela APA, I.P. por licença ou concessão). O registo do título de
utilização é obrigatório. Caso haja dano ambiental por deterioração do estado das
águas sem que essa deterioração “decorra de utilização conforme com um
correspondente título de utilização e com as condições nele estabelecidas”, o seu
causador “deve custear integralmente as medidas necessárias à recomposição da
condição que existiria caso a atividade devida não se tivesse verificado” (artigo 95.º da
Lei da Água).

3.6.2.2 Qualidade dos recursos hídricos
a)

Enquadramento
Conforme referido anteriormente a Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000) transposta para a
legislação nacional através da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro),
estabelece um quadro de ação comunitária para a proteção das águas de superfície
interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas.
De acordo com a DQA, a monitorização das massas de água tem essencialmente duas
finalidades: a avaliação do estado das águas (classificação e apresentação dos
resultados) – monitorização de vigilância – e o diagnóstico de problemas
(desenvolvimento de soluções e acompanhamento da evolução resultante dos
programas de medidas aplicados) – monitorização operacional. Refira-se ainda que,
em certos casos, pode ser necessário estabelecer uma monitorização de investigação.
No artigo 8º e anexo V são apresentadas as especificações dos programas de
monitorização das águas de superfície e subterrâneas e das zonas protegidas.
Ainda de acordo com a DQA, e conforme já referido anteriormente, os Planos de
Gestão Hidrográfica deverão apresentar a representação das redes de monitorização e
dos resultados dos programas de monitorização, nomeadamente, o estado das águas
de superfície (ecológico e químico); o estado das águas subterrâneas (químico e
quantitativo) e o estado das zonas protegidas.
Neste sentido, destaca-se o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana
(PGB RH7), cujo 1º ciclo foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16G/2013, de 22 de março, tendo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016 de
20 de setembro, aprovado o 2.º ciclo dos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas,
entre eles, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7). O PGBRH7 o
abrange o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, no qual as massas de água (superficial e
subterrânea) são alvo de monitorização e de classificação de acordo com a
metodologia estabelecida na DQA.

53

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA
EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO
ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE
REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

As especificações técnicas para a análise e monitorização químicas do estado da água,
nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, com a redação que lhe é dada pelo
Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, estão estabelecidas no Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/2016, de 28 de junho, o
qual procede à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 2009/90/CE,
da Comissão, de 31 de julho. Neste diploma são estabelecidos os critérios de
desempenho mínimo para métodos de análise a serem aplicados sempre que se
monitoriza o estado das águas, sedimentos e biotas e as regras aplicáveis à
demonstração da qualidade dos resultados analíticos.
Ainda no âmbito da qualidade da água, destaca-se o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
agosto, o qual estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade, com a
finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função
dos seus principais usos.
Este diploma foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 22-C/98, de 30 de
novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de fevereiro, pelo Decreto-Lei
n.º 53/99, de 20 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 54/99, de 20 de fevereiro, pelo
Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de
setembro (revogado pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, por sua vez
alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho), pelo Decreto-Lei n.º 85/2005,
de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 218/2015, de 7 de outubro) e pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/2016, de 28 de junho).
Em seguida apresenta-se o enquadramento legal específico para a qualidade dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

b)

Águas superficiais
Por princípio, as águas superficiais são um bem de domínio público sendo essencial
protegê-las e preserva-las de modo a potenciar o seu uso e para que não ponha em
causa a saúde pública. As normas, critérios e objetivos de qualidade estão
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, com as alterações ao diploma
legal apresentadas anteriormente no subcapítulo da qualidade dos recursos hídricos.
De acordo com o n.º 1 do artigo 34.º do referido diploma legal, o anexo X estabelece
as normas de qualidade aplicáveis às águas piscícolas. A aptidão das águas doces para
a vida dos peixes é regulamentada, por sua vez, pela legislação comunitária relativa à
qualidade das águas que necessitem ser protegidas ou melhoradas
(Diretiva 78/659/CEE do Conselho, de 18 de julho de 1978). No âmbito desta Diretiva
as águas piscícolas devem ser definidas como ciprinícola ou salmonícola. Entende-se
por (artigo 1.º da Diretiva 78/659/CEE):


“águas salmonícolas” as águas onde vivem ou poderiam viver os peixes
pertencentes a espécies tais como o salmão (Salmo salar), trutas (Salmo truta),
umbla (Thymallus thymallus) e corégonos (Coregonus);
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“águas ciprinícolas” as águas onde vivem ou poderiam viver os peixes
pertencentes às ciprínidas (Cyprinidae) ou outras espécies como os lúcios (Esox
lucius), percas (Perca fluviatilis) e enguas (Anguilla anguilla).

Nos termos do disposto no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, são
classificados como águas piscícolas os cursos de água constantes do anexo ao Aviso
n.º 12 677/2000, II Série, de 23 de agosto. De acordo com o referido anexo, a ribeira
de Oeiras, linha de água existente no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, está
classificada como água piscícola para ciprinídeos.
Ainda de acordo com o n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto,
no anexo XXI encontram-se estabelecidos os objetivos ambientais de qualidade
mínima para as águas doces superficiais.

c)

Águas subterrâneas
A água subterrânea é uma fonte essencial de abastecimento público de água potável
em muitas regiões, sendo um recurso natural valioso que, enquanto tal, deve ser
protegido da deterioração e da poluição química.
A Diretiva Quadro da Água (DQA - Diretiva n.º 2000/60/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 23 de outubro de 2000) estabelece um enquadramento para a
proteção das águas subterrâneas para assegurar a redução gradual da poluição das
águas e evitar o agravamento da sua poluição. Ainda de acordo com a DQA, e
conforme já referido anteriormente, os Planos de Gestão Hidrográfica deverão
apresentar o estado das águas subterrâneas: químico e quantitativo. A definição do
bom estado quantitativo e químico tem por base os termos e os critérios definidos no
ponto 2 do anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro), e no Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de
outubro de 2008, que estabelece o regime de proteção das águas subterrâneas contra
a poluição e deterioração, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2006/118/CE, de 12 de dezembro” (PGRH do Guadiana – 2.º Ciclo, 2016).
A proteção das massas de água subterrâneas é reforçada pela Diretiva
n.º 2006/118/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro,
transposta para o direito interno através do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 28 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/2016, de 28 de junho. O referido diploma
estabelece o regime de proteção das águas subterrâneas contra a poluição e
deterioração e regulamenta o artigo 47.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro), no respeitante à avaliação do estado químico da água subterrânea.
De acordo com artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 28 de outubro, a avaliação
do estado químico deve utilizar como critério as normas de qualidade da água
subterrânea estabelecidas no anexo I do referido diploma e os limiares que vierem a
ser estabelecidos pelo INAG, I.P., e pelas ARH, I.P. (atual APA, ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 56/2012, de 12 de março). Todos os limiares estabelecidos devem ser publicados
nos planos de gestão das bacias hidrográficas.
Os limiares encontram-se estabelecidos nos recentes Planos de Gestão de Região
Hidrográfica (PGRH) – 2.º Ciclo, aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros
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n.º 52/2016, de 20 de setembro, e encontram-se vigentes no período 2016-2021.
Salienta-se o PGRH do Guadiana, região na qual se insere a área de estudo, estando os
limiares para avaliação do estado químico das massas de água subterrânea
estabelecidos no anexo V da Parte 2 do referido PGRH.
O regulamento de avaliação e monitorização do estado quantitativo das massas de
água subterrâneas, com o objetivo de assegurar o bom estado quantitativo das
mesmas, encontra-se estabelecido na Portaria n.º 1115/2009, de 29 de setembro
(PGRH do Guadiana – 2.º Ciclo, 2016).
De referir que, no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental e da Licença Ambiental,
já mencionadas, a SOMINCOR deve monitorizar as águas subterrâneas. Neste sentido a
SOMINCOR avalia os resultados decorrentes da monitorização, sendo que até 2011
avaliava os resultados de monitorização de acordo com as normas de qualidade
(VMA/VMR) fixadas nos termos do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, utilizando
como critério os limites fixados no Anexo I do referido diploma, relativo à qualidade
das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano, e
ainda os limites do Anexo XVI referente às águas destinadas à rega. No entanto a 7 de
dezembro de 2011 a ex-ARH do Alentejo, I.P. (atual APA, ao abrigo do Decreto-Lei n.º
56/2012, de 12 de março), indicou, através do ofício 07/2011 – DM/DPIC – Anexo III –
que a análise realizada pela SOMINCOR deveria ser levada a cabo considerando os
limiares estabelecidos pela Autoridade Nacional da Água, indicados no referido ofício.
Com a publicação dos referidos PGRH os limiares a ter em consideração são os que se
encontram estabelecidos nestes.
3.6.2.3 Condicionamento às águas rejeitadas no meio hídrico
As normas de descarga de águas residuais na água em meio hídrico estão
estabelecidas no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, nomeadamente no
anexo XVIII, visando a promoção da qualidade do meio aquático e a proteção da saúde
pública e dos solos.
Conforme já referido anteriormente, o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, tem
vindo a sofrer diversas alterações, sendo de destacar as alterações referentes às
normas de descarga de águas residuais, mais concretamente ao nível dos valores limite
de emissão estabelecidos anexo XVIII, no que se refere às substâncias prioritárias. De
acordo com o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, que transpõe para o direito nacional a
Diretiva n.º 2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro
de 2008, são estabelecidas normas de qualidade ambiental para as substâncias
prioritárias (Parte A, anexo II).
Neste âmbito, de referir que com a transposição da Diretiva Quadro da Água (Diretiva
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000) para o
direito nacional, o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, publica, no seu anexo X
(substituído pelo anexo I do Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro), a lista de
substâncias prioritárias no domínio da política da água.
Posteriormente as normas de qualidade ambiental foram estabelecidas no anexo III do
Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, conforme já referido anteriormente,
alterando alguns objetivos de qualidade fixados pela legislação anteriormente referida.
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Determinadas famílias ou grupos de substâncias são consideradas “substâncias
perigosas” em função da sua persistência, toxicidade ou bioacumulação. O conceito de
substâncias perigosas veio, no entanto, a evoluir nos anos 80, nas instituições
relevantes da União Europeia, para o conceito de “substâncias prioritárias”,
substâncias consideradas como representando risco significativo para as massas de
água mas cuja avaliação de risco é efetuada por processos diferentes e mais
simplificados que no caso das substâncias perigosas atrás caracterizadas.
De referir ainda que, para além dos diplomas legais referidos, existem neste âmbito
diretrizes estabelecidas na Declaração de Impacte Ambiental do “Estudo de Impacte
Ambiental da Mina de Neves-Corvo 2007” (Projeto de Execução/Estudo de
Viabilidade/Fase de Exploração), emitida em fevereiro de 2008, em sede de AIA, e na
Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março – LA.

3.6.3

Sistemas Ecológicos
Para além da Lei da Água, referida no subcapítulo anterior, que estabelece um quadro
de ação comunitária para a proteção das águas de superfície interiores, das águas de
transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas, foi ainda tida em conta a
legislação relativa às áreas sensíveis definidas nos termos da alínea a) do Artigo 2º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014,
de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, nomeadamente:


as áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24
de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 53-A/2008, de 22 de
setembro (D.R. n.º 183, Série I, Suplemento) e alterado pelo Decreto-Lei
n.º 242/2015, de 15 de outubro;



os Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de
proteção especial, classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/991, de 24 de
abril (que transpõe a Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril relativa
à conservação das aves selvagens e a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21
de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens), dos quais se destacam:



o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 115 – A/2008, de 21 de julho;



a Zona de Proteção Especial de Castro Verde, classificada pelo Decreto-Lei n.º
384-B/99, de 23 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
59/2008, de 27 de março;



o Sítio Guadiana incluído na lista de Sítios de Importância Comunitária, ao
abrigo do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de
agosto.

Finalmente, atendendo à sua importância no âmbito do fator ambiental Sistemas
Ecológicos, foi ainda tido em conta o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que estabelece as medidas de
proteção ao sobreiro e à azinheira.

1 alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro
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3.6.4

Ambiente sonoro

3.6.4.1 Ruído
O quadro legal relativo a ruído ambiente é composto pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de
17 de janeiro, alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprova o Regulamento Geral de
Ruído (RGR), e pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 57/2006, de 31 de agosto, que transpõe a Diretiva
n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à
avaliação e gestão do ruído ambiente.
O RGR foi publicado com o objetivo de estabelecer um regime de prevenção e controlo
da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das
populações. Os condicionalismos legislativos presentes no RGR são os seguintes:


Os planos municipais de ordenamento do território deverão assegurar a
qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos
do território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas,
estabelecendo para isso a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas
sensíveis e das zonas mistas, de acordo com as definições seguintes:
o Zona Sensível - Constitui a área definida em plano municipal de
ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para
escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos,
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a
servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de
comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno.
o Zona Mista - Constitui a área definida em plano municipal de ordenamento
do território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos,
para além dos referidos na definição de zona sensível.



A avaliação acústica, ou seja, a verificação da conformidade de situações
específicas de ruído com os limites fixados, é estabelecida segundo o parâmetro
Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden), expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

1 
10
13  10  3  10
24 
Ld

Lden  10  log

Le  5
10

 8  10

Ln 10
10





Onde:
Ld (Indicador de ruído diurno) – nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um
ano. Período diurno – das 7 às 20 horas;
Le (Indicador de ruído do entardecer) – nível sonoro médio de longa
duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer
representativos de um ano. Período do entardecer – das 20 às 23 horas;
Ln (Indicador de ruído noturno) – nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de
um ano. Período noturno – das 23 às 7 horas.
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Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser
respeitados os seguintes valores de limite de exposição:
o Zonas sensíveis*
Lden ≤ 55 dB(A)
Ln ≤ 45 dB(A)
* exceto para os casos em que se verifique a proximidade a grandes
infraestruturas, que se encontrem em exploração ou projetadas
o Zonas mistas
Lden ≤ 65 dB(A)
Ln ≤ 55 dB(A)
Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por
estarem fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos
existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de
aplicação dos correspondentes valores limites fixados.



Na eventualidade da classificação das zonas sensíveis e zonas mistas não estar
estabelecida, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se
aos recetores sensíveis os seguintes valores limite:
Lden ≤ 63 dB(A)
Ln igual ≤ 53 dB(A)



No seu Capítulo III – “Regulação da produção de ruído”, o RGR estabelece no
n.º 1 do Artigo 13º – “Actividades Ruidosas Permanentes”, que a instalação e o
exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes
das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores isolados estão
sujeitos ao cumprimento dos valores limite de exposição e ao cumprimento do
Critério de Incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do
indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído
particular da atividade em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual
(atividade parada). Esta diferença não pode exceder 5 dB(A) no período diurno,
4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do
Anexo I do referido regulamento. As correções aplicáveis, e que penalizam os
valores admissíveis atribuídos ao diferencial acima definido, dizem respeito à
eventual natureza tonal, à eventual natureza impulsiva e ao tempo acumulado
de ocorrência do ruído particular.



O cumprimento dos limites estabelecidos para o critério de incomodidade não
se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador
LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor
do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou
inferior a 27 dB(A).



No Artigo 14º – “Atividades Ruidosas Temporárias”, o RGR estabelece a
proibição do exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de
edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre
as 20 e as 8 horas; de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; e
hospitais ou estabelecimentos similares, podendo eventualmente as referidas
atividades ser autorizadas mediante licença especial de ruído, em casos
devidamente justificados.

As novas condições acústicas dos locais situados na vizinhança do Projeto – criadas
com a implantação do Projeto em questão – deverão ser tais que ainda se enquadrem
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nos valores limite máximos admissíveis que determinam a classificação de zona que
lhes estiver atribuída – em “zonas sensíveis” ou “zonas mistas” – sob pena de ser
interdito o licenciamento do Projeto naquele local.
É ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, que estabelece as
regras a ter em conta em matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização
no exterior, procedimentos de avaliação da conformidade, regras sobre marcação de
equipamento, documentação técnica e recolha de dados sobre as emissões sonoras
para o ambiente, com vista a contribuir para a proteção da saúde e bem-estar das
pessoas, bem como para o funcionamento harmonioso do mercado desse
equipamento.

3.6.4.2 Vibrações
Em Portugal vigora a Norma Portuguesa - NP 2074, de 2015, com a designação
“Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas”, que visa limitar os
efeitos nocivos que as vibrações podem causar em estruturas vizinhas aos trabalhos de
escavação com explosivos, de cravação de estacas, ou de outros da mesma natureza.
A presente Norma vem atualizar a edição anterior da mesma “NP 2074:1983 –
Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou
solicitações similares”, introduzindo uma diferença essencial relativamente à
atribuição dos valores limite recomendáveis para a velocidade de vibração em função
da frequência (na linha de critérios estabelecidos na maioria das normas congéneres
existentes em outros países). Tal diferença ocorre de forma indireta, já que são os
elementos de fundação das estruturas que devem ser instrumentados e não os
terrenos onde estas se encontram. Além do referido, deixa de ser considerado o
número de eventos diários, reduzindo-se a apreciação subjetiva na classificação das
estruturas e evitando tornar arbitrário o estabelecimento de valores limite
recomendáveis.
No que diz respeito à incomodidade provocada às populações, devido às vibrações
geradas pelas detonações a realizar, não existe qualquer norma portuguesa aplicável.
Não obstante, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) apresenta critérios
específicos quanto à incomodidade para os seres humanos nas suas habitações ou
locais de trabalho intelectual.

3.6.5

Qualidade do ar
A legislação nacional em vigor, aplicável à qualidade do ar ambiente, nomeadamente
no que se refere a emissões e limites de concentrações de poluentes atmosféricos é a
seguinte:


Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 126/2006,
de 3 de julho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de
poluentes para a atmosfera. Os Valores Limite de Emissão são estabelecidos na
Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho (retificada pela Declaração de Retificação
n.º 62/2009, de 21 de Agosto), que fixa os valores limite de emissão de aplicação
geral (VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º
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78/2004, de 3 de Abril e na Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho, que fixa os
valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às instalações de combustão
abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.


Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime da
avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2008/50/CE, relativa às diretrizes de gestão da
qualidade do ar para os poluentes, nomeadamente o dióxido de enxofre,
dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas com diâmetro equivalente inferior
a 10 µm, partículas com diâmetro equivalente inferior a 2,5 µm, chumbo,
benzeno, monóxido de carbono e ozono, bem como a Diretiva n.º 2004/107/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio,
ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
no ar ambiente.

Nas atividades existentes atualmente no âmbito da exploração da Mina de NevesCorvo são gerados poluentes atmosféricos, designadamente pelo tráfego de veículos
pesados e máquinas não rodoviárias, associados à queima de combustível no motor de
combustão (dióxido de azoto, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e compostos
orgânicos voláteis), pelas caldeiras a gasóleo utilizadas para o aquecimento de água
nos balneários e ainda pelos geradores de emergência. Por esta razão, e apesar de os
geradores não estarem legalmente sujeitos a monitorização das respetivas emissões
atmosféricas devido ao reduzido número de hora que estão em funcionamento por
ano, optou-se por apresentar, em termos de qualidade do ar ambiente, os valores
limite definidos para os poluentes: SO2, PM10, PM2.5, NO2 e CO, de acordo com o
estabelecido no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro (Tabela 3.1). Os
compostos orgânicos voláteis (COV), apesar de serem um poluente associado também
à atividade mineira, não têm um Valor Limite específico estabelecido para ar
ambiente.
3

Tabela 3.1 - Valores limite e valores guia expressos em micro µg/ m , estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
Poluente

Dióxido de
Enxofre
(SO2)

Partículas em
suspensão
(PM10)
Dióxido
de Azoto
(NO2)

-3

Designação

Período

Valor Limite (µg.m )

Valor limite para proteção da saúde
humana

1 hora

350, a não exceder mais
de 24 vezes em cada ano
civil

Valor limite para proteção da saúde
humana

24 horas

125, a não exceder mais
de 3 vezes em cada ano
civil

Limiar de alerta à população

3 horas

500

Valor limite para proteção da saúde
humana

24 horas

50, a não exceder mais de
35 vezes em cada ano civil

Valor limite para proteção da saúde
humana

Ano civil

40

Valor limite para proteção da saúde
humana

1 hora

200, a não exceder mais
de 18 vezes em cada ano
civil

61

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA
EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO
ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE
REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Poluente

Monóxido
de Carbono
(CO)

-3

Designação

Período

Valor Limite (µg.m )

Valor limite para proteção da saúde
humana

Ano civil

40

Limiar de alerta à população

3 horas

400

Valor limite para a proteção da saúde
humana

Máximo
diário das
médias de
8 horas

10 000

De referir ainda que as chaminés principais de ventilação não estão abrangidas pelo
Regime de Prevenção e Controlo de Poluição Atmosférica (Decreto-Lei n.º 78/2004, de
3 de abril, alterado pelo DL n.º 126/2006, de 3 de julho - vide subcapítulo 8.9.2),
contribuindo de forma pouco significativa para as emissões atmosféricas do Complexo
Mineiro de Neves-Corvo pois trata-se de um sistema de ventilação que tem por
objetivo promover a renovação de ar interior de uma instalação para maior conforto
térmico, e para regeneração de ar saturado em vapor de água (ponto 2 do artigo 3º).
De salientar ainda a Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, que fixa os limiares
mássicos máximos e mínimos de poluentes atmosféricos, cuja tabela n.º 3 do anexo foi
substituída pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de Junho. A monitorização em contínuo
das emissões de poluentes atmosféricos é obrigatória nas situações em que o caudal
mássico de emissão de determinado poluente ultrapasse o respetivo limiar mássico
máximo fixado na referida Portaria.

3.6.6

Gestão de Resíduos

3.6.6.1 Aspetos fundamentais de carácter geral
O diploma fundamental nesta matéria é o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro, com a nova redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
Junho, que, reformulando a legislação anterior neste domínio, estabelece o regime
geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho; no
entanto, nos termos da alínea b) do n.º 3 do Artigo 2º, estão excluídos do âmbito de
aplicação deste Decreto-Lei, os “resíduos resultantes da prospecção, extracção,
tratamento e armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração de
pedreiras, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro”, pelo que se
optou por não fazer uma análise de conteúdo do diploma fundamental, uma vez que
neste EIA serão abordados sobretudo os resíduos resultantes da prospeção, extração,
tratamento e armazenagem de recursos minerais.
A Lista Europeia de Resíduos, LER, foi aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de
março. No entanto, com a publicação da Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de
dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no
artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro, que diz respeito a uma lista harmonizada de resíduos que tem em
consideração a origem e composição dos resíduos, foi revogado o anexo I da referida
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Portaria, tendo passado a aplicar-se diretamente, a partir de 1 de junho de 2015, a
Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, no que diz respeito à
classificação LER.

3.6.6.2 Aterros de resíduos resultantes da exploração de depósitos minerais e massas
minerais
O Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013,
de 22 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos
das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias extrativas.
O referido Decreto-Lei aplica-se à gestão dos resíduos resultantes da prospeção,
extração, tratamento, transformação e armazenagem de recursos minerais, bem como
da exploração das pedreiras, adiante designados por resíduos de extração, e revoga o
Decreto-Lei n.º 544/99, de 13 de Dezembro.
A necessidade de criar um enquadramento legal próprio para a gestão de resíduos de
extração surgiu da especificidade da atividade em causa e dos resíduos que dela
resultam. A especificidade desta atividade justifica-se pelo facto de a exploração de
minas e pedreiras, bem como as atividades de tratamento e transformação dos
produtos resultantes dessa exploração, originar, geralmente, volumes apreciáveis de
resíduos que, em caso de gestão inadequada, podem conduzir a situações de risco
elevado para o ambiente, saúde pública e segurança das populações.
Deste modo, as diretrizes estabelecidas neste diploma legal visam a adoção de
medidas de gestão de resíduos, orientadas para a prevenção, para a valorização e,
subsidiariamente, para uma deposição final em condições adequadas de estabilidade,
segurança, de integração no meio envolvente e de proteção do ambiente e da saúde
pública. Deste modo, o referido diploma:


Consagra o princípio da simplificação administrativa e da desmaterialização de
atos e procedimentos;



Estabelece regras e requisitos específicos para a construção, exploração,
encerramento e pós-encerramento de instalações de resíduos de extração;



Define os termos do procedimento de licenciamento das instalações de resíduos
de extração, bem como dos procedimentos de exploração aplicáveis a situações
especiais;



Adapta o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias
perigosas às instalações de resíduos de extração com maior grau de
perigosidade, de forma a minimizar o risco de acidentes e garantir um elevado
nível de proteção do ambiente e da saúde humana;



Promove a informação e participação do público no processo de licenciamento e
a articulação entre Estados Membros da União Europeia quando estejam em
causa impactos transfronteiriços associados às instalações de resíduos de
extração.
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Neste âmbito considera-se “barragem” uma estrutura tecnicamente concebida para
reter ou confinar água e ou resíduos numa bacia e “bacia” uma instalação natural ou
tecnicamente preparada para a eliminação de resíduos finos, normalmente rejeitados,
juntamente com volumes variáveis de água livre, resultantes do tratamento de
recursos minerais e da clarificação e reciclagem das águas do processo.
Considera-se “instalação de resíduos” qualquer superfície designada para a
acumulação ou depósito de resíduos de extração, sólidos, líquidos, em solução ou em
suspensão, incluindo as barragens e outras estruturas que sirvam para fins de
contenção, retenção ou confinamento, ou que sirvam de apoio a essas instalações,
bem como as escombreiras e as bacias, com exclusão dos vazios de escavação em que
sejam repostos resíduos depois da extração do mineral para fins de reabilitação,
estabilização geomecânica e/ou como requisito da sequência do método de
exploração, durante os seguintes períodos:


Mais de seis meses para as instalações de resíduos perigosos gerados de forma
imprevista;



Mais de um ano, para as instalações de resíduos não inertes e não perigosos;



Mais de três anos, para as instalações destinadas a solo não poluído, resíduos de
prospeção não perigosos, resíduos resultantes da extração, tratamento e
armazenagem de turfa e resíduos inertes;



Sem prazo, para as instalações de resíduos da categoria A e as instalações de
resíduos caracterizados como perigosos no plano de gestão de resíduos.

As instalações de resíduos, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de
Fevereiro, são classificadas na categoria A desde que preencham os critérios referidos
seguidamente, os quais estão previstos no Anexo II do referido diploma legal:
1) Uma avaria ou mau funcionamento, tal como o desmoronamento de uma
escombreira ou o rebentamento de uma barragem, possam provocar um
acidente grave com base numa avaliação de riscos que atenda a fatores como
a dimensão atual ou futura, a localização e o impacto ambiental da instalação
de resíduos; ou
2) Contiver, acima de um certo limiar, resíduos classificados como perigosos, nos
termos da Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro; ou
3) Contiver, acima de um certo limiar, substâncias ou preparações classificadas
como perigosas nos termos do Decreto-Lei n.º 209/99, de 11 de Junho, e do
Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril.
Os n.os 2 e 3 não são aplicáveis a instalações de resíduos que contenham
apenas resíduos inertes ou solo não poluído.
A construção de qualquer instalação de resíduos deverá obedecer ao estabelecido no
artigo 11º, a sua exploração ao estabelecido no artigo 12º e o seu encerramento ao
estabelecido no artigo 13º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de Fevereiro. De salientar que o projeto da
instalação de resíduos é automaticamente aprovado com a aprovação do Plano de
Lavra, a qual só pode ser proferida após o deferimento pela Agência Portuguesa de
Ambiente, I.P., do pedido de licença ambiental, nos termos do disposto no artigo 37º
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do referido diploma, desde que o Plano de Lavra preveja a construção, exploração ou
encerramento da instalação de resíduos.
Este tipo de instalação carece de licença, nos termos previstos no capítulo IV –
“Licenciamento de instalações de resíduos”, a emitir pela Direcção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG); nos casos em que as instalações de resíduos estão integradas em
explorações de depósitos minerais e de massas minerais o licenciamento das mesmas
é integrado no procedimento de licenciamento dessas explorações, nos termos do
disposto no artigo 37.º.
Ao abrigo do artigo 38º, as instalações de resíduos não classificadas na categoria A,
exclusivamente afetas à gestão de resíduos inertes e ou à gestão de solo não poluído
resultantes da prospeção, extração, tratamento e armazenagem de recursos
minerais não estão sujeitas ao disposto no capítulo IV (relativo ao licenciamento de
instalações), no n.º 6 do artigo 11.º (relativo à presença de cianetos), nas alíneas b) e c)
do n.º 1 do artigo 12.º (relativas a ocorrências suscetíveis de afetar os recursos
hídricos), no artigo 13.º (relativo ao encerramento e pós-encerramento de instalações
de resíduos), no artigo 18.º (relativo às obrigações em caso de ocorrência de incidente
ou acidente ligeiro), no artigo 50.º (relativo à presença de cianetos) e na alínea d) do
n.º 1 do anexo VI (relativo à indicação de pessoa competente, ou seja, do o
responsável técnico para explorações de massas minerais). Contudo, as referidas
instalações devem dispor de um Plano de Gestão de Resíduos aprovado pela entidade
licenciadora, após parecer vinculativo da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competente, caso o respetivo
projeto de construção, exploração e encerramento, bem como o plano de gestão de
resíduos, não estejam integrados no Plano de Lavra.
Nos termos do artigo 42º o operador deve organizar e manter atualizado um registo
informático com todos os elementos relativos ao processo de licenciamento, incluindo
quaisquer alterações, independentemente de essas alterações estarem ou não sujeitas
a licenciamento, e os resultados da monitorização e controlo da instalação de resíduos.
O operador deve ainda manter registos atualizados de todas as operações de gestão
de resíduos e disponibilizá-los às autoridades competentes para efeitos de inspeção e
fiscalização.
Nos termos do artigo 10º, o operador deve elaborar um Plano de Gestão de Resíduos
(PGR) para a minimização, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos de
extração, tendo em conta o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse plano de
gestão de resíduos, integrado no Plano de Lavra (nos termos do disposto no artigo
37º), tem como objetivos:
a) Evitar ou reduzir a produção de resíduos e a sua perigosidade;
b) Promover a valorização dos resíduos de extração através da reciclagem,
reutilização ou recuperação dos mesmos, com respeito pelo ambiente;
c) Garantir a eliminação segura dos resíduos de extração no curto e no longo
prazo, tendo particularmente em conta, durante a fase de projeto, o modelo de
gestão a observar durante o funcionamento e no pós-encerramento da
instalação de resíduos.
2)
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O plano de gestão de resíduos deve conter informações suficientes para que a
entidade licenciadora possa avaliar a capacidade do modelo de gestão de resíduos de
extração e do operador para cumprir os objetivos do plano e evidenciar o
cumprimento das obrigações que decorrem do referido Decreto-Lei.
O plano de gestão de resíduos deve incluir, nos termos do estabelecido no Decreto-Lei
n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro:


A classificação proposta para a instalação, de acordo com os critérios
estabelecidos no anexo II;



Uma caracterização dos resíduos nos termos do anexo III;



Uma descrição da operação produtora desses resíduos e de quaisquer
tratamentos subsequentes a que os mesmos sejam sujeitos;



Uma descrição do modo como o ambiente e a saúde humana são suscetíveis de
ser negativamente afetados pelo depósito dos resíduos, bem como das medidas
preventivas a tomar, a fim de minimizar o impacto ambiental e na saúde
humana durante o funcionamento e na fase de pós-encerramento;



Os procedimentos de controlo e monitorização propostos nos termos do n.º 1
do artigo 12.º e do artigo 40.º, quando aplicável;



O plano proposto para o encerramento, incluindo a reabilitação, os
procedimentos pós-encerramento e as ações de monitorização, nos termos do
artigo 13.º, e os respetivos encargos financeiros;



Medidas destinadas a evitar a deterioração do estado das águas e a prevenir e
minimizar a poluição do ar e dos solos, em aplicação do artigo 11.º;



Estudo geológico e hidrogeológico da área de influência da instalação de
resíduos, com a indicação da permeabilidade e resistência mecânica das
formações, da rede hidrográfica e do sistema de circulação das águas
subterrâneas;



Uma justificação do modo como a opção e o método escolhidos nos termos da
subalínea i) da alínea a) do n.º 2 satisfazem os objetivos do plano de gestão de
resíduos estabelecido.

O PGR deverá ser obrigatoriamente revisto de cinco em cinco anos e sempre que haja
alterações substanciais da instalação de resíduos ou dos próprios resíduos depositados
que assim o justifique. Qualquer alteração ao PGR deverá ser sempre comunicada à
entidade licenciadora.
Com o objetivo de promover e assegurar a estabilidade hidráulica, estrutural e
ambiental da instalação de resíduos em forma de “barragem”, o projeto das
instalações deverá obedecer ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de
Outubro, que aprova o Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) e na Portaria n.º
846/93, de 1 de Setembro, que estabelece as Normas de Projeto de Barragens (NPB);
os planos de monitorização da instalação deverão ainda ter em conta, além do
previsto no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, e respetiva alteração, o
referido no Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de Outubro, e a Portaria n.º 847/93, de 10
de Setembro, que estabelece as Normas para Observação e Inspeção de Barragens
(NOIB).
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3.6.7

Património Arqueológico e Etnológico
A Lei de Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património
Cultural, Lei n.º 107/2001, foi publicada em 8 de setembro.
A legislação em vigor para execução de trabalhos arqueológicos é constituída pelo
Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 140/2009, de 16
de junho.
Para a realização de trabalhos arqueológicos a equipa de arqueologia tem que estar
devidamente autorizada pela DGPC - Direcção-Geral do Património Cultural, conforme
definido no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos publicado no Decreto-Lei
n.º 164/2014, de 4 de novembro. O pedido para a realização de trabalhos
arqueológicos é enviado para a DGPC
Foi ainda tida em conta a legislação relativa às áreas sensíveis definidas nos termos do
ponto iii) da alínea a) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º
179/2015, de 27 de agosto, designadamente as zonas de proteção dos bens imóveis
classificados ou em vias de classificação, definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de
8 de setembro.

3.6.8

Ordenamento do Território
No quadro legal e regulamentar, a política de ordenamento do território e de
urbanismo é estabelecida pela Lei de bases gerais da política pública de solos,
ordenamento do território e de urbanismo – LBGPPSOTU (Lei n.º 31/2014, de 30 de
maio) e concretizada pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial –
RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio).
A LBGPPSOTU constitui como objeto:
a) Estabelecer as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do
território e de urbanismo;
b) O ordenamento e a gestão do espaço marítimo nacional, sem prejuízo da
coerência, articulação e compatibilização da política de solos e de ordenamento
do território com a política do ordenamento e da gestão do espaço marítimo
nacional, não se aplicam à presente lei.
Com vista a valorizar as potencialidades do solo, garantir o desenvolvimento
sustentável, reforçar a coesão nacional, aumentar a resiliência do território aos efeitos
decorrentes de fenómenos climáticos extremos, evitar a contaminação do solo,
salvaguardar e valorizar a identidade do território nacional, racionalizar, reabilitar e
modernizar os centros urbanos, promover a defesa, a fruição e a valorização do
património natural, cultural e paisagístico, assegurar o aproveitamento racional e
eficiente do solo, prevenir riscos coletivos e reduzir os seus efeitos nas pessoas e bens,
salvaguardar e valorizar a orla costeira, as margens dos rios e albufeiras, dinamizar as
potencialidades das áreas agrícolas florestais e silvo-pastoris, regenerar o território e
promover a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada aos edifícios,
equipamentos e espaços verdes ou outros espaços de utilização coletiva.
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A LBGPPSOTU rege-se pelos princípios da solidariedade intra e intergeracional,
responsabilidade, economia e eficiência, coordenação e compatibilização das diversas
políticas públicas com incidência territorial com as políticas de desenvolvimento
económico e social, subsidiariedade, equidade, participação dos cidadãos, concertação
e contratualização entre interesses públicos e privados, segurança jurídica e proteção
da confiança
De acordo com o Artigo 38.º dessa mesma Lei, a política de solos, de ordenamento do
território e de urbanismo organiza-se num quadro de interação coordenada que se
reconduz aos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal. Este sistema
concretiza-se através de instrumentos de gestão territorial, nomeadamente,
programas e planos.
O RJIGT desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território
e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos considerados no
sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração,
aprovação, execução e avaliação dos Instrumentos de Gestão Territorial – IGT,
responsáveis por concretizar o sistema de gestão.
No âmbito deste fator ambiental foram tidos em conta todos os diplomas legais
relativos a Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área de estudo, dos quais se
destacam, a nível nacional o Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT), os Planos Sectoriais com Incidência Territorial e os Planos Especiais
de Ordenamento do Território (PEOT), a nível regional os Planos Regionais de
Ordenamento do Território (PROT) e no âmbito municipal os Planos Intermunicipais de
Ordenamento do Território (PIOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do
Território (PMOT): Planos Diretores Municipais (PDM), Planos de Urbanização (PU) e
Planos de Pormenor (PP). As interligações destes instrumentos entre si e a sua
aplicação concreta à área de estudo são abordadas no âmbito da situação de
referência do fator ambiental Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do
Solo (subcapítulo 8.13).
No que respeita às Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP) foi considerada
a legislação aplicável às condicionantes identificadas no site da Direção Geral do
Território- DGT). No âmbito das condicionantes destacam-se os regimes da Reserva
Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN).
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi definida pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de
junho, posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que
aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, articulando-o com o quadro
estratégico e normativo constante no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), na Estratégia
Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territoriais relevantes,
nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e planos sectoriais. Em
2011, foi criada e publicada em Diário da República, a Portaria n.º 162/2011, de 18 de
abril, retificada pela Declaração de Retificação n.º15/2011, de 23 de maio, que veio
fixar os limites e condições a observar para a viabilização de utilizações não agrícolas
em solos da RAN.
A RAN, que engloba o conjunto das áreas que, pelas suas características morfológicas,
climatéricas e sociais, apresentam maiores potencialidades para a produção de bens
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agrícolas, é cartografada à escala 1/25 000 e publicada em Portaria no Diário da
República. Com a ratificação e publicação do Plano Diretor Municipal (PDM)
correspondente, a Portaria caduca e a carta da RAN em vigor passa a ser a constante
do PDM.
A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada em 1983, pelo Decreto-Lei n.º 321/83,
de 5 de julho, na sequência da instituição da RAN, em 1982, tendo sido o seu regime
jurídico sido estabelecido no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, posteriormente
revogado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto - retificado pela Declaração
de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 239/2012, de 2 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho - que
define a REN como uma “estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo
valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos
naturais, são objecto de protecção especial” e estabelece o respetivo regime jurídico,
visando a articulação entre os vários regimes jurídicos na área do ordenamento do
território e a consequente simplificação procedimental. A garantia, dada por este
diploma, da possibilidade da plena aplicação do regime legal instituído no que respeita
às delimitações da REN a nível municipal só foi possível graças à publicação da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, que define as
orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a delimitação da REN a
nível municipal.
A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, procede à definição das condições e
requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com o regime da REN.
De referir que, no âmbito do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto, os projetos públicos ou privados detentores de uma declaração de impacte
ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente favorável estão sujeitos a um regime
procedimental simplificado para alteração da delimitação da REN, decorrente desses
mesmos projetos.
O Regime Florestal foi estabelecido por Decreto de 24 de dezembro de 1901,
regulamentada a sua execução por Decreto de 24 de dezembro de 1903, tendo o
Decreto de 11 de julho de 1905 estabelecido instruções sobre os terrenos e matas de
particulares.
A Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) reconhece a
importância ambiental e económica de determinadas espécies arbóreas que
posteriormente foram protegidas por legislação específica, nomeadamente sobreiros e
azinheiras.
O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei
n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 155/2004, de 30 de junho.
No que se refere às infraestruturas de transporte e comunicação, foi tido em
consideração o Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/85,
redefinido pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, com a criação de estradas
regionais, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela Declaração de Retificação
n.º 19-D/98 e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto. Foram ainda
consideradas as servidões rodoviárias legalmente estabelecidas.
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A aplicabilidade dos referidos diplomas legais (ou de outros mais específicos no âmbito
das condicionantes ao uso do solo) à área de estudo, bem como as especificidades
dessa aplicação serão abordadas no âmbito da situação de referência para o fator
ambiental ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo
(subcapítulo 8.13).
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4

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

4.1

DEFINIÇÃO DO PROJETO, CATEGORIA E FASE DE DESENVOLVIMENTO
O Projeto alvo de análise é o “Projeto de Expansão do Zinco, incluindo o Estudo de
Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do
Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do
Cerro do Lobo”, de agora em diante designado por PEZ (ou ZEP), ou simplesmente
Projeto, constituído pela Exploração do Lombador Fase 2 (LF2 ou Lombador Phase 2
ou LP2), pela Expansão da Lavaria do Zinco (Zinc Plant Expansion) e pela Expansão da
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (Expansão da IRCL ou TMF Expansion).
Este projeto, que se inclui na categoria “ Indústria Extrativa” dos tipos “Extração
Subterrânea” e “Instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de
[…] minérios” é avaliado em fase de Estudo Prévio, uma vez que o Projeto tem
elementos em fase de Estudo de Viabilidade (Lombador Fase 2 e Expansão da Lavaria
do Zn) e em Estudo de Pré-Viabilidade (Expansão da IRCL).

4.2

OBJETIVOS E NECESSIDADE DO PROJETO
Os objetivos comuns a todos os elementos em análise relativos ao Projeto de Expansão
do Zinco reportam-se à expansão económica da Mina de Neves-Corvo e à melhoria do
desempenho do processo produtivo, onde se inclui a adaptação das infraestruturas de
gestão dos resíduos produzidos pelo complexo mineiro.
Em consequência desta expansão, a SOMINCOR melhora os seus custos operacionais e
consequentemente a sua posição concorrencial mundial, no que concerne à produção
de concentrados de cobre e de zinco.
Face às limitações económicas de exploração do jazigo do Lombador a partir de novas
infraestruturas a instalar à superfície, surgiu a necessidade de desenvolver a
Exploração do Lombador Fase 2, ou seja, a expansão da Mina de Neves-Corvo através
da exploração subterrânea por via das infraestruturas existentes, da Fase 2 do jazigo
do Lombador, com intuito de aproveitar, de uma forma otimizada, todo o potencial
económico que este representa.
O Projeto de Expansão do Zinco surge assim como um projeto capital levado a cabo
pela SOMINCOR, S.A. (empresa subsidiária da LUNDIN MINING), que se encontra em
fase de estudo de viabilidade. Este projeto visa o aumento da atual capacidade de
produção de zinco (1,15Mtpa) para 2,5 Mtpa, até ao primeiro semestre de 2019. Como
consequência desta expansão surge a necessidade de instalação de novos
equipamentos de processamento do minério extraído bem como a necessidade de
expansão de algumas das infraestruturas de superfície, de apoio, quer à Lavaria do
Zinco, quer à expansão subterrânea da Mina de Neves-Corvo.
A componente relativa à Expansão da IRCL surge então da necessidade de acomodar
os rejeitados a produzir de acordo com o plano da mina estipulado para o Projeto
(LoM, elaborado em 2016), tendo em conta a atual capacidade de encaixe da IRCL e a
sua vida útil prevista sem a implementação do Projeto, bem como o aumento da
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capacidade da Lavaria do Zinco que decorrerá da exploração da mina. Devido a um
plano de exploração otimizado, o tempo de vida útil da mina com a implementação do
PEZ é quatro anos mais curto do que o do Caso Padrão (2026 versus 2030,
respetivamente).

4.3

ANTECEDENTES DO PROJETO
Não existem antecedentes do Projeto de Expansão do Zinco.

4.4

CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR
O enquadramento do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor
na área de estudo, nomeadamente, planos nacionais, setoriais, regionais e municipais,
é feito no subcapítulo 8.13, no âmbito do descritor Ordenamento do Território e
Condicionantes ao Uso do Solo.

4.5

ENQUADRAMENTO E CONFORMIDADE COM AS SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
O enquadramento do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública é feito
no subcapítulo 8.13, no âmbito do descritor Ordenamento do Território e
Condicionantes ao Uso do Solo.

4.6

BENEFÍCIOS E CUSTOS DO PROJETO PARA A COMUNIDADE LOCAL/REGIONAL/NACIONAL
Ao endossar o conceito de Desenvolvimento Sustentado, a SOMINCOR assumiu um
compromisso importante - o de desenvolver as técnicas de gestão em matéria
ambiental a um nível comparável às da gestão técnico-económica, integrando em
todas as suas decisões, sobre todas as suas atividades, critérios técnicos, económicos e
ambientais.
Nesse sentido, a SOMINCOR, consciente das suas responsabilidades sociais e estando
inserida num Grupo com orientações bem consolidadas no domínio do
desenvolvimento sustentável, promoveu desde há muito tempo uma atitude de
proteção do meio envolvente e dos recursos naturais, visando dar o seu contributo
para a melhoria da qualidade de vida da população local e regional.
As partes interessadas potencialmente afetadas pelo projeto integram alguns dos
stakeholders da SOMINCOR S.A., nos quais se inclui a população em geral, com
destaque para a população residente e trabalhadora nas localidades mais próximas do
Complexo Mineiro.
O número de postos de trabalho produzidos pelo Projeto traduz-se num benefício para
a comunidade local e regional.
Está previsto que o Projeto de Expansão do Zinco venha a requerer um acréscimo de
trabalhadores, quer na fase de construção, quer na fase de exploração.
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Assim, prevê-se que durante as fases de pico de construção, seja necessário contratar,
localmente, mais de 300 pessoas, sendo na fase de exploração mineira também
expectável que o empreiteiro venha a contratar pessoal externo para o processamento
das tonelagens adicionais durante a produção de pico.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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5

DESCRIÇÃO DO PROJETO

5.1

LOCALIZAÇÃO
As atividades associadas ao projeto em análise localizam-se no Complexo Mineiro de
Neves-Corvo, o qual se situa na Região do Baixo Alentejo, mais concretamente nos
concelhos de Castro Verde e Almodôvar, respetivamente nas freguesias de Santa
Bárbara de Padrões e União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões
(Figura 5.1).

Figura 5.1 – Localização do projeto na área concessionada à SOMINCOR, S.A.
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Conforme a alínea a) do artigo 2º do DL 151-B/2013 de 31 de outubro, consideram-se
áreas sensíveis:


Áreas protegidas, classificadas nos termos do DL nº 142/2008 de 24 de julho e
declaração de retificação n.º 53-A/2008 de 22 de setembro;



Sítios da rede natura 2000, as zonas especiais de conservação, e as zonas de
proteção especial, classificadas nos termos do DL nº 140/99 de 24 de abril, com
as alterações do DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro que o republica.



Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação nos
termos da Lei nº 107/2001 de 8 de setembro.

A área de estudo coincide parcialmente com a Zona de Proteção Especial para as Aves
PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde (criada ao abrigo do Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23
de setembro, com a redação que lhe é dada pelo Decreto Lei 59/2008, de 27 de março)
e com o Sítio de Interesse Comunitário PTCON0036 – Sítio Guadiana (aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto).
Na envolvência da área de estudo encontram-se outras áreas com interesse do ponto
de vista da conservação da natureza, nomeadamente as ZPE de Vale do Guadiana,
Piçarras e Caldeirão, assim como o Parque Natural do Vale do Guadiana.
Apesar de as áreas sensíveis identificadas coincidirem parcialmente com a área de
estudo definida, a implantação do Projeto não afetará diretamente essas áreas. Ainda
assim, na caracterização do ambiente afetado pelo projeto ao nível dos Sistemas
Ecológicos (capítulo 8.7) serão identificadas, de forma detalhada, as áreas sensíveis
existentes na área de estudo.

5.2

O CASO PADRÃO

5.2.1.1 Situação atual
Para facilitar o entendimento do projeto é previamente caracterizado o “Caso
Padrão”, termo que será utilizado com muita frequência neste relatório e que
corresponde às operações atuais em Neves-Corvo, ou seja, à situação atual de
exploração do Complexo Mineiro e à respetiva evolução, na ausência de
implementação do Projeto de Expansão do Zinco ("PEZ"). Resumidamente, o caso
Padrão inclui:


Uma instalação de processamento de cobre com capacidade de produção de
2,35 Mtpa.



Uma instalação de processamento de zinco e chumbo (lavaria) com capacidade
de produção de 1,15 Mtpa.



Um poço de extração (poço de Santa Bárbara) com uma capacidade de extração
aproximada de 4,9 a 5,1 Mtpa, dependente da densidade do material extraído;



Uma instalação para deposição de resíduos minerais (IRCL) com um projeto
aprovado até 2019, sendo o seu licenciamento efetuado por fases, pelo que as
instalações, na sua totalidade, são suficientes para as operações do Caso Padrão
até cerca de 2030.
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As tabelas que se seguem resumem as Reservas de Minérios de Cobre e de Zinco, do
Caso Padrão, remanescentes em Neves-Corvo (excluindo a nova área do Lombador
Fase 2 – LP2):
Tabela 5.1 – Recursos Minerais de Zinco em Neves-Corvo em junho de 2015
Área

Classe de Recursos

Neves-Corvo

Medido e Indicado
Inferido
TOTAL

Recursos em junho de 2015
Zn (%) Metal de Zn (kt)
kt
106 785
6,1
6 520
12 626
4,5
569
119 411
5,9
5 891

Nota: Teor de corte de 3,0 % Zn

Tabela 5.2 – Recursos Minerais de Cobre em Neves-Corvo em junho de 2015
Área

Classe de Recursos

Neves-Corvo

Medido e Indicado
Inferido
Inferido

Recursos em junho de 2015
Cu (%) Metal de Cu (kt)
kt
69 352
2,7
1 864
13 375
1,7
233
7 807
2,9
223

Semblana

TOTAL

90 534

2,6

1 482

Nota: Teor de corte de 1,0 % Cu

O plano "Life-of-Mine" ("LoM", ou seja, vida útil da mina) atual das Minas de NevesCorvo inclui uma taxa de produção de cobre constante entre as 52 000 – 60 000 tpa
até 2020, mas, após essa data, prevê-se um declínio constante na produção de cobre e
um excesso de capacidade do poço.
Com base no plano "LoM" de 2014, nos custos, nos preços do metal atuais, etc., para
Neves-Corvo, as operações do Caso Padrão irão continuar até 2030. Também com base
no "LoM" atual, excluindo uma expansão, espera-se que a produção de metal de zinco
registe um aumento de 60 000 tpa para cerca de 77 000 tpa por volta de 2019, em
grande parte devido a uma maior produção derivada de minérios de teor superior na
área do Lombador Fase 1 (LP1).
Apresenta-se de seguida um resumo das Reservas de Minério do "Caso Padrão" de
Neves-Corvo. Mais uma vez, estes dados não incluem a nova área LP2.
Tabela 5.3 - Reservas de Minério em Neves-Corvo em junho de 2014
Área

Comprovadas
Prováveis

4 907
20 478

Cu
(%)
4,2
2,4

TOTAL de
Neves-Corvo

25 385

2,8

kt

Cobre
Zn
(%)
0,9
0,7

Zinco
Pb
(%)
0,2
0,2

Ag
(ppm)
39
36

10 371
10 232

Cu
(%)
0,4
0,4

0,7

0,2

37

20 603

0,4

kt

Ag
(ppm)

8,5
6,4

Pb
(%)
2,1
1,5

7,5

1,8

70

Zn (%)

73
67

Nota: As Reservas de Minério de cobre são relatadas acima de um teor de corte médio do local equivalente a 1,6
%. Relativamente às Reservas de Minério de zinco, é utilizado um teor de corte médio equivalente a 4,8 %.
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5.2.1.2 Situação futura na ausência do Projeto do PEZ
Na ausência da implementação do Projeto de Expansão do Zinco, o Caso Padrão irá
evoluir de acordo com a política da SOMINCOR de abraçar sempre na exploração de
Neves-Corvo uma melhoria contínua de todos os processos existentes, com o objetivo
de incrementar a eficácia e a eficiência dos mesmos, preservando o mais possível o
ambiente na envolvente do Complexo Mineiro.
Neste contexto, e para garantir o processamento do minério que vier a ser extraído
dos jazigos atualmente já em exploração, estão a ser efetuadas algumas alterações nas
infraestruturas de superfície existentes, designadamente:


Construção de uma Nova Estação de Tratamento de Água (NETA) que irá
complementar a atual Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo
(ETACL);



Construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI 1B), com uma
capacidade de 1 500 m3 e com localização adjacente ao existente (TAI 1A),
ambos na área industrial, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água
industrial para alimentar a mina e as respetivas infraestruturas de apoio;



Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo.

O DESENHO DE PROJETO N.º PL 29-00-001 – Arranjo geral das instalações da NETA –
Nova Estação de Tratamento de Água apresenta o novo layout das instalações de
tratamento de água no Cerro do Lobo (Anexo IV).
Todas estas intervenções irão ser concluídas, independentemente da implementação
do PEZ.
Construção de novas instalações de tratamento de água da mina
Em paralelo com o desenvolvimento do Projeto de Expansão do Zinco, mas
independente deste, foi desenvolvido um estudo de Gestão da Água no Complexo
Mineiro de Neves-Corvo, concluído no início de 2016, cuja implementação deverá
estar concluída em setembro de 2017. Durante a realização dos estudos de viabilidade
foram analisados balanços de água tanto para o Caso Padrão (evolução sem o Projeto),
quanto para o Caso PEZ, no que diz respeito a melhorias e otimizações. As conclusões
alcançadas incluíram a execução de alterações ao plano de gestão de água e no local
do tratamento de água. As principais alterações a implementar no atual projeto de
tratamento de água são:


Construção da nova Unidade de Tratamento de Lamas de Alta Densidade –
Fenton ("Fenton – High Density Sludge (FHDS) Plant"), utilizada para neutralizar
e tratar a água ácida proveniente dos rejeitados espessados e produzir água com
um pH neutro a elevado que possa ser abastecida a sistemas de filtração. O
sistema FHDS irá produzir 800 m3 de água de overflow por hora. A água irá ser
utilizada para abastecer os sistemas de filtração, águas de empanque, águas de
mistura para descarga e águas para recirculação para o reservatório do Cerro da
Mina, para assegurar que seja mantida uma qualidade adequada no tanque de
armazenamento;
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Construção de uma nova instalação de fabrico de cal para alimentar a nova
unidade FHDS;



Implementação, no local, de um sistema de filtração por membranas de osmose
inversa, para produzir água com qualidade de descarga, a ser enviada para a
ribeira de Oeiras. A água filtrada irá permitir a mistura de água de overflow do
FHDS antes de ser descarregada na ribeira.



As três principais alterações referidas são complementares ao tratamento
existente na atual Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo (ETACL) que
irá ser complementada pela Nova Estação de Tratamento de Água (NETA),
encontrando-se as respetivas obras em fase de arranque e estando a ser alvo de
acompanhamento arqueológico efetuado por arqueólogos credenciados pela
Tutela do património.



Com o início da exploração da NETA irão igualmente ser introduzidas amplas
alterações na recirculação de água no local para garantir uma melhor gestão de
águas no Complexo Mineiro. Estas alterações irão incluir a separação do circuito
de água da mina do circuito de água das lavarias, o que irá possibilitar uma
descarga de água da mina mais limpa na ribeira (conforme se pode constatar no
Diagrama Esquemático do Balanço de Água ilustrado na Figura 8.15).



A água tratada na NETA irá ser enviada para o Reservatório do Cerro da Mina
com o objetivo de contribuir para, de modo progressivo, melhorar o pH da água
armazenada.



As águas residuais domésticas tratadas na ETARD – Estação de Tratamento de
Águas Residuais Domésticas - também passarão a ser preferencialmente
descarregadas na ribeira de Oeiras, após a conclusão da construção da nova
ETARD, para a qual se aguarda a emissão da licença solicitada à APA /ARH
Alentejo, sendo apenas drenadas para as Bacias de Águas Contaminadas (BAC)
em situações de emergência.



Com o objetivo de controlar o nível da IRCL irá ser construído um canal que
ligará esta infraestrutura ao Reservatório do Cerro da Mina, permitindo assim o
reencaminhamento imediato, para esta infraestrutura, do overflow da IRCL.

Novo tanque de água industrial para a mina
Está em construção um novo Tanque de Água de Industrial (TAI 1B), com uma
capacidade de 1 500 m3, para abastecer água industrial à mina subterrânea e
respetivas infraestruturas de apoio, em localização adjacente ao TAI já existente
(TAI 1A).
O novo Tanque de Água Industrial localiza-se na área industrial, nas imediações dos
principais elementos do Complexo Mineiro, numa área já parcialmente
intervencionada por trabalhos prévios. O atual estado do terreno demonstra uma
visibilidade média e baixa quer para estruturas, quer para artefactos, identificando-se
alguns terraplenos de regularização da superfície do terreno para a construção de
caminhos de acesso e outras infraestruturas. O local de implantação do TAI
corresponde ao topo de uma elevação algo acentuada, manifestando um considerável
controlo visual da paisagem e partilha com alguns sítios arqueológicos conhecidos.
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Fotografia 5.1 - Vista da Área de Implantação do novo
Tanque de Água Industrial (TAI 1B)

Esta obra foi sujeita a acompanhamento arqueológico efetuado por arqueólogos
credenciados pela Tutela do Património.

Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo no Caso Padrão
Além das infraestruturas referidas a exploração do Complexo Mineiro, na ausência da
implementação do Projeto do PEZ, e assumindo o LoM 2014, a continuação da
exploração dos atuais jazigos implica também a necessidade de expansão da IRCL.
Efetivamente, considerando o LoM 2014, e assumindo os pressupostos atuais da
expansão vertical em curso (mais níveis acima dos atuais 5 níveis licenciados), mas
mudando a inclinação geral do depósito de 4% para 5%, a IRCL terá uma vida útil até
2029, permitindo a deposição de 18 Mm3 de “rejeitados + escombro”, mantendo a
atual área de implantação do depósito mas necessitando de mais 5 níveis de
deposição, totalizando 10 níveis.
Foram avaliadas duas possíveis geometrias de deposição, concêntrica e puxada para
montante, que permitem capacidades máximas de armazenamento distintas,
acomodando as duas o Caso Padrão. Qualquer uma destas opções obriga à construção
de um dique de contenção da deposição no lado sul do depósito (Figura 5.2).
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Opção A – geometria concêntrica com
capacidade de
deposição de 18 Mm3

Opção B – geometria puxada para
montante com capacidade de
deposição de 22 Mm3

Figura 5.2 – Conceção de expansão da IRCL adotada para o Caso Padrão

5.3

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

5.3.1

Enquadramento
Atualmente, na mina de Neves-Corvo, o zinco já é explorado nos jazigos do Corvo,
Zambujal, Neves, Graça e Lombador Fase 1 (LP1).
Apesar de, à escala atual, a contribuição da produção de zinco em Neves-Corvo para as
receitas líquidas da SOMINCOR ser reduzida, considera-se que, numa perspetiva de
manter os custos de operação próximos do nível atual e de manter a sua
competitividade no mercado global, será premente aumentar a produção de zinco,
num cenário previsto de diminuição das reservas de cobre.
Surgiu assim, o Projeto de Expansão de Zinco, elaborado com base no plano de vida
útil da mina ("LoM", elaborado em 2016). Este plano permite um aumento substancial
da produção de zinco nos primeiros anos do projeto com níveis de investimento de
capital mínimo nas novas áreas de produção.
Deste plano faz parte a exploração do jazigo do Lombador numa nova área, mais
profunda, a área do jazigo do LP2 (Lombador Fase 2). De facto, o LP2 está situado
abaixo do LP1 e a maior profundidade do que esta área (a nova área estende-se até
aos 1 000 a 1 200m abaixo da superfície) e inclui toda a mineralização de zinco abaixo
do nível 300 do lado NE da principal falha N-S 01, bem como a mineralização de cobre
abaixo do nível 260, e ainda toda a mineralização abaixo do nível 260 na área do
Lombador Norte.
O plano LoM (“Life of Mine”) contempla igualmente o aumento da produção de
minério de zinco nas áreas já em exploração, mais concretamente, nas zonas com teor
mais elevado deste metal, nomeadamente as áreas do Lombador Fase 1 (LP1) e do
Sudeste do Corvo (CSE-Corvo South East), que constituem, por si só, mais de 70 % do
metal de zinco contemplado no cenário de expansão.
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Melhorias marginais na produção de cobre irão também ocorrer devido ao
aceleramento das taxas de exploração de zinco, e consequente libertação mais rápida
das áreas de cobre nos acessos a muro no Lombador e também das melhorias
introduzidas no sistema de manuseamento de materiais. Nos subcapítulos seguintes
descrevem-se os principais aspetos que permitem caracterizar o projeto em análise,
destacando-se:

5.3.2



Conceção do projeto;



Exploração mineira;



Manuseamento de materiais;



Ventilação;



Drenagem;



Enchimento.

Conceção do projeto
O Projeto de Expansão do Zinco (PEZ ou ZEP) é constituído por três componentes:


Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção
de zinco e exploração do jazigo do Lombador Fase 2;



Atividades de Expansão à Superfície - Expansão da Lavaria do Zinco e outras
infraestruturas de apoio;



Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (Expansão da IRCL).

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada uma das três componentes
acima referidas, e que serão alvo de análise detalhada no EIA.
O plano de fecho da mina de Neves-Corvo é alvo de atualização periódica ou sempre
que se verifique alguma alteração de monta na mina, pelo que este plano será
alterado tendo em conta a implementação do Projeto de Expansão do Zinco.

5.3.3

Expansão Subterrânea – Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2
O projeto de exploração da Fase 2 do jazigo do Lombador requer apenas uma
atualização e expansão de algumas das instalações já existentes, visto que o Complexo
Mineiro possui excelentes infraestruturas e instalações capazes de serem utilizadas na
produção de minérios complexos.
A Expansão do Zinco implica a expansão da mina subterrânea, quer através do
aumento da produção das zonas de extração de zinco já em exploração, quer através
do desenvolvimento mineiro para acesso ao Lombador Fase 2, uma nova zona de
extração (Figura 5.3).
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Figura 5.3 – Desenvolvimento mineiro em corte

O diagrama apresentado na Figura 5.3 representa o layout de desenvolvimento da
mina para a nova área, Lombador Fase 2. Esta área compreende duas regiões distintas
de mineralização económica, com acessos inclinados e com interconexões. A nova área
estende-se até ao nível 60, que atinge aproximadamente 1 200 m abaixo da superfície.
A Figura 5.4 ilustra uma secção típica dos túneis de transporte a diferentes níveis de
profundidade que ligam o nível 700 ao poço de Santa Bárbara.

Figura 5.4 – Secções dos túneis de transporte

Da observação da Figura 5.4 verifica-se que os tapetes transportadores estão
ancorados no teto do desenvolvimento mineiro.
Estima-se que a implementação do Projeto de Expansão do Zinco envolva a extração
de aproximadamente 21,0 Mt de minério de cobre e 22,4 Mt de minério de zinco
tendo em conta os preços dos metais e as taxas de câmbio utilizadas na modelação
durante o Estudo de Viabilidade.
O PEZ será responsável pela geração de um quantitativo máximo de escombro de 6,6
Mt e pela produção de 31,0 Mt de rejeitados, que serão depositados na IRCL.
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Na ausência do projeto, é expectável que no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, com
os jazigos atualmente em exploração, sejam geradas cerca de 2,7Mt de escombro que
serão depositadas na IRCL juntamente com 24,0 Mt de rejeitados.
De facto, as atividades associadas à expansão subterrânea, incluindo a exploração da
Fase 2 do jazigo do Lombador, mantendo-se em exploração os atuais jazigos até ao
final da respetiva vida útil, implicam a necessidade da expansão da Lavaria do Zinco da
sua atual capacidade de processamento, 1,15Mtpa, para 2,5Mtpa, até ao primeiro
semestre de 2019.
A capacidade da Lavaria do Cobre manter-se-á inalterada, no seu valor atual de
2,35Mtpa.
Relacionados com a expansão da mina subterrânea irão decorrer trabalhos à
superfície, nomeadamente:


Ventilação adicional da mina, incluindo a construção de uma nova chaminé de
ventilação de exaustão à superfície (CPV23);



Incremento dos requisitos de manutenção;



Expansão das infraestruturas de superfície para acomodar os novos serviços que
serão requeridos ao nível subterrâneo;



Melhorias das atuais infraestruturas de tratamento de água da Mina.

A expansão da mina subterrânea envolverá ainda:


Aumento da capacidade do sistema de extração incluindo os sistemas existentes
no nível de carregamento de skips e o poço de Santa Bárbara.



Aumento do consumo de água nas áreas subterrâneas.

Salienta-se, contudo, que não está prevista a expansão do armazém de explosivos,
nem o aumento da capacidade de armazenamento de combustível à superfície, uma
vez que ambos têm capacidade suficiente para dar resposta às necessidades do
projeto de expansão do zinco.
Todas as infraestruturas de superfície cuja capacidade tenha de ser aumentada em
resultado do incremento da exploração subterrânea da mina estão localizadas dentro
da atual zona industrial, com exceção da nova chaminé principal de ventilação
(CPV23), de exaustão, que ficará localizada em terrenos que são propriedade da
SOMINCOR, dentro da área de concessão de exploração.

5.3.3.1 Exploração mineira
a)

Reservas de Minério
As Reservas de Minério utilizadas neste estudo incluem as Reservas de Minério
Comprovadas e Prováveis de 2014 em Neves-Corvo e as Reservas de Minério
Comprovadas e Prováveis derivadas do modelo em blocos de fevereiro de 2014 para a
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área de expansão LP2. Num cenário de aprovação do PEZ, as Reservas de Minério
totais de Neves-Corvo serão as resumidas na Tabela 5.4.
Ao determinar as reservas foram feitas estimativas de diluição e de recuperação muito
similares em comparação com os mesmos métodos de desmonte na operação
existente.
Tabela 5.4-Reservas de Minério Totais do Projeto de Expansão de Zinco
Área NevesCorvo + LP2
Reservas
Comprovadas
Reservas
Prováveis
Total Reservas

b)

Cobre
Cu
Zn
(%)
(%)

Pb
(%)

Ag
(ppm)

4 910

4,2

0,9

0,2

21 451

2,4

0,7

26 361

2,8

0,7

Minério
(kt)

Minério
(kt)

Zinco
Cu
Zn
(%)
(%)

Pb
(%)

Ag
(ppm)

39,0

12 469

0,4

8,6

2,3

72,7

0,2

35,5

15 987

0,4

7,3

1,8

67,5

0,2

36,5

28 456

0,4

7,9

2,0

69,8

Conceção da Mina
O PEZ assume a manutenção dos métodos de desmonte inalterados nas áreas
existentes. Na área de expansão (LP2), o método de desmonte utilizado para extrair o
minério de zinco é o OBF – Optimized Bench-Fill, tal como sucede no LP1.
As características chave do método de desmonte OBF incluem:


Todos os desmontes OBF têm, aproximadamente, uma largura de 15 m e uma
altura de 20 m, e o minério é extraído de acordo com uma sequência, do fundo
para cima, com aterro em pasta. Os desmontes primários num nível novo nunca
são feitos em mais de um nível adiante dos desmontes secundários por baixo;



Nos limites dos muros e dos tetos dos desmontes são formadas geometrias em
forma de cunha como uma função do mergulho raso. A cunha do teto é extraída
com a utilização de uma combinação de perfuração de furo para cima e para
baixo, mas sem necessidade de uma ranhura de corte, e o teto é suportado por
meio de cabos de ancoragem;



Os desmontes primários são preenchidos com enchimento em pasta contendo
5% de cimento. Os desmontes secundários são enchidos com uma pasta
contendo apenas 1% de cimento, a fim de impedir a liquefação.

Tanto na área LP2 sul, quanto na área LP2 norte, a localização das chaminés de
evacuação foi alterada, passando da posição tradicional a teto do jazigo para as
extremidades laterais dos jazigos, parcialmente dentro de sulfuretos maciços. Esta
medida evita questões de instabilidade significativas, que se têm registado nas
chaminés de exaustão no teto no LP1.
Com vista a permitir a localização do desenvolvimento dentro do sulfureto maciço, as
formas dos desmontes foram divididas ou segmentadas em desmontes de tamanhos
diferentes (segmentos principais, de maiores dimensões, ou menores, com dimensões
mais reduzidas). O segmento mais pequeno encapsula ou atravessa o perfil de
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desenvolvimento de acesso ao nível. Estes segmentos de desmontes menores são
extraídos em recuo e apenas após a extração dos desmontes não segmentados ou dos
segmentos principais (de maiores dimensões).
Embora os parâmetros-chave de conceção para o método de desmonte "B&F" - BenchFill dos desmontes de cobre não registem alterações face aos das atuais áreas da mina
de Neves-Corvo, a galeria de remoção foi concebida para ser extraída atravessando o
enchimento em pasta do desmonte anterior, por oposição a construir a habitual rampa
de acesso 5 m para cima.
Durante o Estudo de Viabilidade foram realizadas análises geotécnicas tanto numéricas
quanto empíricas, da conceção da expansão LP2. Estas análises incluíram uma análise
do vão de vazios dos desmontes e das chaminés principais bem como análises de
tensão em larga escala, com especial enfoque na estabilidade global na área do LP2.
A análise empírica resultou nas seguintes conclusões:


As dimensões dos desmontes adotadas para o LP2 são apropriadas
considerando ambos os métodos de desmonte (OBF e B&F);



A avaliação da estabilidade indica que as paredes laterais de ambas as soluções
podem exigir apoio, contudo, não se recomenda que seja sistematicamente tido
em conta um apoio das paredes laterais. Por outro lado, recomenda-se que a
estabilidade das paredes laterais seja monitorizada durante as fases iniciais da
exploração mineira;



A avaliação da estabilidade das chaminés de ventilação sugere que aquelas que
atravessem zonas quartzíticas e vulcânicas se manterão estáveis com o
respetivo diâmetro de conceção. É provável que as secções das chaminés de
ventilação que atravessam xisto sejam instáveis e que exijam sustimento com
betão projetado reforçado, tal como é prática corrente na LP1;



O apoio de desenvolvimento de capital foi estimado mediante recurso ao gráfico
de apoio do Sistema Q, e as normas e procedimentos do "Ground Control
Management Plan" (plano de gestão e controlo do solo) são adequados para
utilização quando tiver lugar a extração do desenvolvimento LP2;



Os apoios para escavações de capital de monta – britadores, estações de
transferência – foram estimados com as informações disponíveis. Contudo, são
necessárias investigações geotécnicas no local antes de o desenvolvimento ter
início.

Segue-se um resumo das principais conclusões do estudo da análise de tensão:


As áreas de exploração serão acedidas por uma rampa num muro que se
prolonga da base atual do LP1 ao nível 220. Não foram identificadas quaisquer
questões graves relativamente às rampas de acesso principal;



Alguns acessos de teto e de muro atravessarão áreas de maior ou de menor
tensão em vários pontos e fases, mas espera-se que as condições sejam
controláveis;



Não foram identificadas questões nos acessos ao nível dos tetos, e concluiu-se
que, no geral, os níveis de tensão eram inferiores aos do lado do muro;
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c)



Não foram detetadas questões particulares com as principais chaminés de
ventilação localizadas nos flancos do jazigo;



Os desmontes secundários serão recuperados ou em condições de tensão mais
elevada, ou de descompressão. Isto será em grande parte controlado pela
profundidade, pela taxa de extração e pela orientação dos desmontes
relativamente ao campo de tensões. Prevê-se que alguns desmontes
secundários atinjam níveis de tensão elevados, contudo não é provável que isso
dê azo a dificuldades ou atrasos graves em termos de exploração mineira.
Poderá registar-se alguma rutura em áreas em que se irão desenvolver níveis de
tensão;



Espera-se que o pilar de soleira entre os dois níveis de exploração, 140 a 160,
acumule níveis de tensão elevados. Deve ser levada a cabo uma análise
detalhada do seu comportamento uma vez concluída a fase de engenharia da
conceção do desmonte;



Recomenda-se a realização de análises localizadas mais pormenorizadas de
potenciais questões, durante a engenharia, como, por exemplo, uma revisão das
alterações de magnitude da tensão a que a infraestrutura fixa, e,
designadamente, a estação de bombagem e de manuseamento de materiais, irá
estar sujeita como uma função da exploração na LP1 acima.

Extração de minério
O Plano da Mina “Otimizado para Zinco” (“LoM Otm Zn”) foi preparado aplicando as
taxas máximas de alargamento, de painel e de produção de níveis às áreas atuais, com
exceção de Neves Sul, onde, dados os teores reduzidos em zinco, as taxas foram
limitadas pelos requisitos da produção de cobre e, portanto, permitem que o LP2 de
teor mais elevado de zinco, registe um aumento de produção. Todas as regras de
sequenciação da produção foram mantidas.
A produção do LP2 foi calendarizada numa base "conforme necessário" para completar
a produção do Caso Padrão Otimizado para uma produtividade de minério de zinco de
2,5 Mtpa. Isto assegura que o desenvolvimento principal no LP2 seja atrasado o mais
possível. O plano do LP2 foi preparado utilizando software para a conceção, a
segmentação e a sequenciação de atividades, e para preparar um plano que seja
motivado/regulado pelas reservas.
O plano da Mina do PEZ com teores de minério está representado na Tabela 5.5.
Importa notar que os prazos do projeto abaixo são apresentados para efeitos de
planeamento e que estão sujeitos a alterações em função da data de aprovação do
projeto.
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Tabela 5.5- Extração de minério com implementação do PEZ
Minério
1 000 t
ZINCO
% Zn

2015*
1 156

1 000t

2 368

% Cu

2,6

COBRE

8,0

2016
1 139

2017
1 340

2018
1 340

2019
2 293

2020
2 454

2021
2 460

2022
2 447

2023
2 409

2024
2 100

2025
2 055

2026
1 596

7,5

8,1

8,1

8,3

8,4

8,4

8,1

7,7

8,0

8,4

8,5

2 325

2 355

2 355

2 425

2 592

2 233

1 957

2 026

2 563

2 207

1 768

2,7

2,6

2,6

2,5

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

2,4

2,6

*Ano correspondente ao da situação de referência do EIA
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5.3.3.2 Manuseamento de materiais
a)

Opções de transporte de materiais consideradas
No início do estudo de viabilidade foi realizada uma análise comparativa entre dois
modos de transporte de minério da zona de exploração do Lombador à superfície: o
transporte com recurso a camiões e o transporte com recurso a telas transportadoras.
Em termos económicos os dois modos de transporte apresentaram resultados
equivalentes: a opção de telas transportadoras implica um investimento de capital
(CAPEX) superior mas resulta num custo operacional (OPEX) inferior enquanto a opção
de transporte por camiões implica um CAPEX inferior e um OPEX superior. No entanto,
a maior facilidade de operação associada às telas transportadoras torna esta opção a
mais favorável, nesta fase do processo. Apesar disso, o projeto encontra-se a avançar
com ambas as opções em aberto até à fase de engenharia base. Dado que o sistema de
telas transportadoras constitui, de momento, a opção preferencial, a mesma será
desenvolvida com maior detalhe ao longo do projeto, pelo menos até ser tomada a
decisão final. A decisão sobre a opção a seguir será tomada na fase de projeto de
execução e avaliada no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(RECAPE).

b)

Sistema de telas transportadoras (Opção 1)
O sistema de telas transportadoras proposto inclui:


Uma estação de britagem primária nova, com britador de maxilas, martelo,
alimentador de rede vibratório, transportador vaivém de distribuição ao silo,
separador magnético e equipamento auxiliar no nível 260;



Dois silos para armazenamento de minério de zinco, minério de cobre e
desperdícios, cada um com um alimentador de vibração para alimentar o
sistema de telas transportadoras da rampa no topo e na parte inferior do
sistema;



Cerca de 4,3 km de telas transportadoras de rampa em três troços;



Atualização do poço existente e do sistema de carga de "skips" para aumentar a
capacidade do poço.

O desenvolvimento do manuseamento de materiais pode ser dividido em três áreas
principais de trabalho: área de britagem no nível 260, troços das telas transportadoras
e área do nível 680. A Figura 5.9 mostra a disposição geral das escavações desde a
posição de descarga do camião, no canto nordeste do plano, até ao poço de produção
existente, no centro sul do plano.
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Figura 5.5 – Disposição do Sistema de Manuseamento de Materiais

O sistema de telas transportadoras foi concebido com três rampas de transporte de
comprimento semelhante, com uma inclinação entre 14% a 18% e com uma secção
entre 27 m2 e 33 m2.
Os critérios de conceção do sistema de manuseamento de materiais encontram-se
resumidos na Tabela 5.6.
Tabela 5.6 - Resumo dos critérios de conceção do sistema de manuseamento de materiais
Parâmetros
Horas de operação efetiva/turno

Unidades
h

Britagem
4,50

Transporte
6,25

Horas e produção/ano

h

3 604

5 005

Produção2

Mtpa

2,0

2,2

Utilização do sistema

%

45

63

Capacidade nominal

t/h

555

440

Fator de conceção

t/h

1,2

1,25

Capacidade da conceção (pico)

t/h

666

550

2 Média anual calculada para o zinco, o cobre e resíduos para os anos 2018 a 2023, ano 2022 excluído. Prevê-se que o
pico da produção de 2,7 Mtpa seja atingido em 2022, e esta taxa só é considerada na conceção como um caso de pico
de carga.
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A conceção proposta para a estação de britagem principal é semelhante à das estações
existentes nos níveis 550 e 700. A instalação de britagem compreenderá um britador
de maxilas com uma capacidade de 435-605t/h, motor de 200 kW.
Os sistemas de armazenamento de materiais incluem: duas zonas de descarga com
capacidade de armazenamento de 7 700 m3, dois silos entre o britador e o primeiro
troço de telas transportadoras com um volume de 700 m3 cada, e dois silos no topo do
sistema de telas transportadoras e à frente do transportador de carga de "skips" com
um volume de 600 m3 cada.
Os três acionamentos principais do transportador partilham especificações de
conceção de equipamento comuns para efeitos de padronização. Estes irão incluir
acionamentos de 500 kW com motores classificados como de acionamento de
frequência variável (VFD, do inglês "variable frequency drive") e redutores.
Cada uma das estações de transferência será equipada com uma ponte rolante,
estação de corte da correia e sistema de remoção por gravidade do extremo da cauda
("tail-end gravity take-up system") com guincho para elevação do contrapeso durante
a manutenção. Bobinas de correia para futuro corte ficarão localizadas atrás do
sistema de remoção por gravidade.
A capacidade de conceção do atual Poço de Sta. Bárbara é de 4,9 a 5,1 Mtpa,
dependente da densidade do material extraído. No plano para a expansão é exigida
uma capacidade máxima de elevação do poço de 5,5 Mtpa a partir de 2019.
Para atingir a capacidade de elevação do poço referida, propõe-se a atualização dos
componentes mecânicos do sistema e instalação de um novo motor síncrono de
3 300 kW CA. Com estas atualizações, a capacidade do poço sofrerá um aumento para
5,7 a 5,9 Mtpa, variando em função da mistura de densidades dos materiais.
O planeamento da suspensão de utilização do poço para a atualização da capacidade é
crítico para minimizar o tempo de paragem da produção na operação existente e para
manter o plano do projeto. As principais mudanças de equipamento serão agendadas
para coincidirem com interrupções da produção, já previamente agendadas de acordo
com os planos anuais de paragem para manutenção.

c)

Sistema de transporte por camiões (Opção 2)
O sistema de transporte por camiões proposto inclui:


Atualização completa da Instalação de britagem do nível 550, incluindo motores,
componente elétrica, sistema de alimentação, entre outros. O minério do jazigo
do Lombador (Fase 1 e Fase 2) será transportado para esta instalação;



Atualização do sistema de transporte por telas existente entre nível 550 e o nível
680;



Construção de uma nova rampa, para camiões, desde os níveis onde ocorre a
produção, até ao nível da britagem 550. Para esta rampa foram desenvolvidas
duas alternativas de traçado:
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o

o

Rampa de transporte desde o nível 375 do jazigo do Lombador até à
Instalação de britagem do nível 550 (Figura 5.6). Esta rampa compreende
uma distância média de 12 Km desde os níveis de produção até à Instalação
de britagem, e prevê-se que demore aproximadamente 1,34 horas a ser
percorrida. Esta rota tem maior comprimento mas apresenta a vantagem de
permitir uma oportunidade de acesso no caso da descoberta de novos
jazigos;
Rampa de transporte desde o nível 395 do Lombador até à Instalação de
britagem do nível 550 (Figura 5.7). Esta rampa possui 10,5 Km de
comprimento e prevê-se que demore aproximadamente 1,24 horas a ser
percorrida. Esta opção está a ser considerada pois apresenta um
comprimento mais reduzido, com menor tempo de transporte e custo
associado.



Atualização do poço existente e do sistema de carga de "skips" para aumentar a
capacidade do poço para uma gama dos 5,7 aos 5,9 Mtpa.



Os camiões utilizados para transporte, independentemente da rampa
selecionada, terão uma capacidade de 60 toneladas.

É necessário ter em conta que a análise financeira, cálculos de equipamentos e
serviços são baseados na opção de telas transportadoras, uma vez que o transporte
por camiões não é a opção preferencial de momento.

Figura 5.6 – Planificação da nova rampa complementar entre o nível 375m e o nível 550
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Figura 5.7 – Planificação da nova rampa complementar entre o nível 395m e o nível 550

5.3.3.3 Ventilação
a)

Sistema de ventilação
O sistema de ventilação da mina de Neves-Corvo encontra-se descrito no capítulo 2.5.
A expansão do LP2 irá, a exemplo do que sucede com o LP1, apoiar-se na rampa de
acesso principal do nível 550 e numa extensão da CPV22 de 4 m de diâmetro para a
fonte principal de ar fresco. Irá igualmente ter lugar uma entrada de ar fresco através
dos troços do sistema de telas transportadoras. Depois do ar ter passado pelas áreas
de produção e de desenvolvimento, é evacuado no fim dos níveis até um coletor novo
nos níveis 260 e 375, e, depois, para os níveis de coletor 590 já existentes.
Uma nova Chaminé Principal de Ventilação (CPV23), de exaustão, será construída à
superfície, com um diâmetro de 4,1 m e irá complementar a atual CPV21, também de
exaustão, e assegurar a exaustão para as áreas LP1 e LP2 no coletor do nível 590.
A chaminé de exaustão CPV23 ficará localizada na superfície, perto do ventilador de
exaustão CPV21 existente, e a sul de áreas ambientais protegidas. Dada a proximidade
à aldeia de A-do-Corvo, estão incluídas diversas medidas de mitigação para atenuar o
ruído gerado pelo ventilador de exaustão.
A nova estação de britagem irá estar ligada, para efeitos de extração de ar, ao coletor
existente no nível 590. Além disso, estão planeadas chaminés de exaustão intermédias
no ponto central de cada troço do sistema de telas transportadoras de 1 km de
comprimento.
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O novo ventilador principal, em condições de produção de pico irá operar a 300 m 3/s e
a uma pressão de 5,8 kPa. Para este efeito, recomenda-se um ventilador com um
motor de velocidade variável de 2 224 kW. Complementarmente irá ser necessário um
ventilador de 240 kW instalado no fundo para complementar o sistema de retorno de
ar e fazer frente às pressões exercidas pela já existente CPV21 (254 m3/s) e pela nova
CPV23 (300m3/s).
Os requisitos volumétricos de ar basearam-se na dimensão da frota estimada para o
ano de produção de pico, a ter lugar em 2023, e correspondem a 554 m 3/s, assumida a
prática padrão da indústria de 0,0060 m3/s de ar /kW de equipamentos a gasóleo,
valor este que excede os requisitos regulamentares Portugueses.
Os requisitos de fluxo de ar total foram também verificados em condições térmicas
simuladas com um gradiente térmico de 27,3 m por grau centígrado, extrapolado de
leituras térmicas das rochas feitas recentemente no LP1, para assegurar o requisito de
fluxo de ar mínimo por painel operacional. Estima-se que as temperaturas da rocha
virgem da base da área do LP2 sejam da ordem dos 50⁰C.
b)

Saída de Emergência
É desenvolvido um sistema de saída de emergência em paralelo com o
desenvolvimento da rampa e das chaminés de entrada de ar fresco. Este
desenvolvimento progressivo minimiza sempre a distância entre as frentes de
produção ativas e o caminho para a saída de emergência.
Com apenas uma rampa de acesso ao jazigo sul do LP2, abaixo do nível 160, e ao jazigo
norte do LP2, é disponibilizada uma segunda forma de saída de emergência, através de
uma chaminé de diâmetro reduzido (1 metro) paralela ao sistema de ar fresco,
equipado com um sistema de escadas da SafeScape™.

5.3.3.4 Drenagem
Foi levado a cabo um estudo abordando várias opções, para determinar a estratégia de
drenagem, da zona de expansão da mina, preferencial que, ao mesmo tempo, permita
melhorar os limites operacionais e reduzir custos no LP1. O estudo concluiu que o
plano ótimo seria um que maximizasse a utilização da infraestrutura de bombagem
existente nos níveis 550 e 700.
Como uma contribuição para o plano de drenagem, foi preparado um modelo do
balanço de águas que incluiu estimativas para água industrial e água liberta pelo
enchimento como uma função do plano "LoM", um modelo de armazenamento de
água subterrânea e recarga natural e de água pluvial. As taxas de fluxo de pico
baseadas neste modelo são de 107 m3/h e de 123 m3/h, incluindo contingência.
Como não está planeado nenhum enchimento hidráulico para a área do Lombador,
estima-se que a qualidade da água contenha aproximadamente 200 mg/l de sólidos
maiores do que 35 μm. Este nível de sólidos pode ser reduzido num reservatório com
uma área mínima de 71 m2, não necessitando de decantação mecânica antes de ser
bombeado com bombas centrífugas.
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O plano de drenagem selecionado compreende:


Uma estação de bombagem, no nível 220, equipada com três reservatórios de
155 m3 (um em operação, um em limpeza e um em "standby") e dois conjuntos
de quatro bombas centrífugas (uma em operação e uma em "standby"),
bombeando para a estação de bombagem existente no CRAM08 no nível 500;



Bombas de 95 kW localizadas em reservatórios nivelados a cada 40 m de altura
vertical no LP2, bombeando para um dos três reservatórios da estação de
bombagem nova, a ser construída no nível 220. Estas bombas serão obtidas do
sistema de drenagem existente do LP1, que se tornará obsoleto uma vez que a
água será encaminhada por gravidade para a nova estação de bombagem;



Expansão da estação existente no CRAM08 de modo a que se transforme numa
estação de bombagem dedicada a receber a água bombeada da nova estação no
nível 220, para os tanques de água no nível 674;



Será disponibilizado um armazenamento de emergência mediante a escavação
dos 100 metros iniciais da rampa norte do Lombador.

5.3.3.5 Enchimento
No que diz respeito ao enchimento da mina, considera-se que o atual projeto de
melhoria do processo em implementação em Neves-Corvo irá resultar numa rede e em
instalações de enchimento com pasta com uma capacidade instalada de 800 000 m3
anuais. As exigências futuras de volume de enchimento com pasta no cenário de
expansão (PEZ) não excedem esta capacidade, pelo que não se prevê a ampliação
desta instalação. A rede de distribuição será progressivamente ampliada para
acompanhar as frentes de produção.

5.3.3.6 Equipamentos móveis de produção
Como não são propostas quaisquer alterações significativas nos métodos de
desmonte, a frota e o equipamento móvel selecionado têm por base as práticas já
adotadas em Neves-Corvo. Os requisitos de frota adicionais para fazerem frente às
crescentes taxas de exploração durante os três primeiros anos de aumento da
produção foram calculados, sendo apresentados em seguida, na Tabela 5.7. Esta
estimativa não inclui substituições necessárias de equipamento da frota existente,
uma vez que essa substituição está incluída como capital de apoio. Contudo, a
estimativa considera a disponibilidade de equipamento noutras áreas da mina à
medida que a produção nessas áreas for diminuindo. De realçar, mais uma vez, que as
estimativas dos equipamentos necessários não refletem a opção de transporte de
material por camiões.
Tabela 5.7 - Seleção de Equipamento Móvel para o Lombador
Tipo de equipamento

Marca

Modelo

Total

Principal Razão Para a Seleção

Jumbo

Atlas Copco

Boomer
282S

1

Padronização de Modelos

Aparelho de Perfuração de
Furos Profundos

Atlas Copco

Simba M6C

1

Necessários para perfuração com
precisão de furos radiais e de
furos inclinados
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Tipo de equipamento

Marca

Modelo

Total

Principal Razão Para a Seleção

Equipamento de
instalação de
chumbadores

Atlas Copco

Boltec 235H

1

Padronização com compra
recente

LHD

Caterpillar

R2900G

3

Pá Carregadora

Caterpillar

966H

2

Camião

Atlas Copco

MT6020

3

Plataforma de Carga de
Explosivos
Carrinha

5.3.4

Normet
Toyota

Chargetec
UV2
Hilux

Padronização com compra
recente e desempenho/aceitação
Padronização de Modelos
Maior produtividade e aspetos
em comum com o camião de 60 t
existente

1

Padronização de Modelos

15

Padronização

Projeto de Expansão da Lavaria do Zinco
A exploração da Fase 2 do jazigo do Lombador gera a necessidade de expansão da
atual capacidade de processamento da Lavaria do Zinco (1,15 Mtpa) para 2,5 Mtpa, até
ao primeiro semestre de 2019, conforme indicado anteriormente. Esta expansão
envolve a instalação de novos equipamentos de processamento de minério e a
expansão de algumas infraestruturas à superfície, de apoio à Lavaria do Zinco e à
própria expansão subterrânea da Mina de Neves-Corvo.
A expansão da Lavaria do Zinco contemplará a construção de um novo edifício de
moagem e de flutuação com mais de 14 000 m2 (vd Desenhos de projeto no Anexo IV).
O circuito de moagem instalado no novo edifício será de dois estágios, onde irá ser
utilizado o novo moinho SAG (atualmente em armazém), que foi adquirido em 2011, e
um novo moinho VertiMill, para moagem secundária. O sistema de flutuação, por sua
vez, será composto por novas células, de 70 m3 de capacidade. Este novo edifício
também vai incluir uma nova sala de controlo, uma subestação elétrica e as salas
elétricas associadas.
Paralelamente serão desenvolvidos outros trabalhos de apoio ao funcionamento da
Lavaria de Zinco:


Instalação de um novo sistema de alimentação do moinho SAG, a instalar no
novo edifício, para alimentar a nova instalação de processamento de minério de
Zinco. Este sistema, com uma capacidade de 2,5 Mtpa, irá incluir alterações às
pilhas de armazenamento de minério já existentes, de forma a garantir o
requisito de um maior armazenamento de Zinco.



Alterações às pilhas de armazenamento de minério já existentes, de forma a
garantir o cumprimento do requisito de uma maior capacidade de
armazenamento de zinco. Assim, a área atual para deposição de minério de
cobre servirá para armazenamento de minério de zinco, sendo que a atual área
de armazenamento de minério de zinco, de menores dimensões, irá ser
convertida para deposição de minério de cobre. Durante as paragens anuais
para manutenção, sempre que necessário, a área de armazenamento de estéril
será utilizada para armazenamento de minério de zinco; contudo, apesar das
alterações referidas, não é expectável uma mudança na pegada da área de
armazenamento de minério atual.
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Atualização do stacker (transportador) existente e pequenas alterações nas
linhas 1 e 2 do sistema de alimentação de cobre;



Atualização do sistema de espessamento, incluindo equipamentos novos e
expansão dos existentes. O espessador de chumbo existente será demolido e o
respetivo equipamento será aproveitado para o novo espessador, a construir
noutra localização;



Novas prensas para os filtros do sistema de filtragem de zinco e de chumbo.

Na Figura 5.8 apresenta-se um Layout geral da área industrial do Complexo Mineiro de
Neves-Corvo na zona de expansão da lavaria do zinco.
As infraestruturas referidas estão em fase de conceção no âmbito do Estudo de
Viabilidade, podendo alguns desenhos do Projeto ser consultados no
Anexo IV - Elementos de Apoio à Descrição do Projeto, a saber:


O DESENHO DE PROJETO N.º PL 28-70-040 – Arranjo geral das infraestruturas
de superfície na área de expansão da Lavaria do Zinco, mostra o layout da área
industrial na zona da expansão da Lavaria do Zinco, incluindo a localização do
novo edifício de moagem e flutuação, a BAC 2 renovada e relocalizada;



O DESENHO DE PROJETO N.º PL 28-60-017 – Arranjo geral das infraestruturas
na área industrial incluindo o novo sistema de alimentação do moinho SAG,
ilustra em planta e em corte o novo sistema, enquadrando-o face às restantes
infraestruturas de superfície existentes ou previstas na envolvente, incluindo o
novo espessador de chumbo;



O DESENHO DE PROJETO N.º 177006-3120-DE10-GAD-0006.001 – Arranjos
gerais no novo edifício do moinho SAG, ilustra diversas secções do novo edifício
que alberga o moinho SAG, apresentando-se no DESENHO DE PROJETO N.º
177006-3120-DE10-GAD-0007.001 o Edifício do moinho SAG e edifício de
flutuação na envolvente da OIP Castelinho dos Mouros.
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Lavaria Zn Existente

Novo edifício
SAG

Armazém
Concentrado Pb

Parque de
Minério Atual

Torre de
Transferência 1

Sistema Alimentação
moinho SAG

Espessador de Zinco
Nova BAC 2
Armazém
Concentrado Zn

Figura 5.8 – Layout geral da área industrial na zona de expansão da lavaria do zinco
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Devido à expansão da Lavaria do Zinco poderá haver necessidade de intervenção
noutras infraestruturas de apoio à superfície, nomeadamente ao nível da rede elétrica,
do melhoramento do abastecimento de água industrial recirculada e da recolha de
águas pluviais contaminadas, conforme descrito no capítulo 4.5.
A Tabela 5.8 resume os critérios de conceção para a expansão da Lavaria de zinco.
Tabela 5.8 - Resumo dos Principais Critérios de Processamento de minério
Critérios

Unidade

Nominal

Conceção

Origem

Produtividade da Instalação

Mtpa

2,50

2,50

SOMINCOR

Teor de Alimentação de Cu

%

0,29

0,36

SOMINCOR

Teor de Alimentação de Pb

%

2,28

3,77

SOMINCOR

Teor de Alimentação de Zn

%

8,08

10,80

SOMINCOR

Teor de Concentrado de Cu

% Cu

10,0

10,5

AMEC

Teor de Concentrado de Pb

% Pb

49,4

65,9

AMEC

Teor de Concentrado de Zn

% Zn

48,0

48,0

AMEC

Dias Disponíveis das Instalações

dias/ano

360

360

SOMINCOR

Disponibilidade das Instalações

%

92

92

SOMINCOR

Taxa de Produtividade (Alimentação Nova)

t/h

314,5

346

SOMINCOR

Distribuição das partículas na Alimentação
do Circuito de Moagem, F80

mm

120

120

AMEC

kWh/t

9,00

9,00

AMEC

54,80

50,00

Dados
Publicados

kWh/t

12,20

12,40

Dados
Publicados

mícrones

53

53

AMEC

8

AMEC

20

20

AMEC

3,81

13,6

AMEC

4

AMEC

20

20

AMEC

43

58,9

AMEC

4

AMEC

GENERALIDADES

CIRCUITO DE MOAGEM

Índice de Queda de Massa (DWi) SMC
Axb
Índice de Energia do Moinho de Bolas Bond
(BWi)
Overflow do Ciclone P80
FLUTUAÇÃO DE COBRE
Tempo de Retenção do Condicionador de
Cu
Tamanho Produto Remoagem (P80)
Recuperação de Cu no Concentrado Final de
Cobre

minutos
mícrones
%
alimentação
nova

FLUTUAÇÃO DE CHUMBO
Tempo de Retenção do Condicionador de
Pb
Tamanho do Produto (P80)
Recuperação de Pb no Concentrado Final de
Pb

minutos
mícrones
% de
alimentação
nova

FLUTUAÇÃO DE ZINCO
Tempo de Retenção do Condicionador de
Zn

minutos
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Critérios

Nominal

Conceção

Origem

35,0

35,0

AMEC

Tamanho Produto Remoagem (P80)

Unidade
% sólidos,
p/p
mícrones

18

18

AMEC

Tamanho Produto Remoagem RZ Zn (P80)

mícrones

12

12

SOMINCOR,
AMEC

Diâmetro Espessador Zn

m

20

20

SOMINCOR

Diâmetro Espessador Pb

m

10

12

AMEC

% sólidos,
p/p

65,0

65,0

AMEC

Percentagem Humidade Bolo Filtração Zn

%

11

11

SOMINCOR

Percentagem Humidade Bolo Filtração Pb

%

10,0

10,0

SOMINCOR

Percentagem Sólidos na Alimentação

DRENAGEM DO CONCENTRADO

Percentagem de Sólidos Underflow
Espessador

As alterações previstas nas infraestruturas existentes na área industrial incluem uma
atualização completa das pilhas de armazenamento de minério grosseiro existentes,
de forma a conter o aumento da tonelagem de minério de Zinco transportado da mina.
Esta atualização irá incluir a alteração da área atual de minério de Cobre para área de
armazenamento de minério de Zinco, sendo que a área menor de armazenamento de
minério de Zinco atual irá ser convertida para armazenamento de minério de Cobre.
Esta mudança irá também incluir mudanças menores no sistema de alimentação de
Cobre atual. Para além da mudança das pilhas de armazenamento irá ser também
construído um novo sistema de alimentação com telas e torres de transferência, de
forma a permitir o transporte de minério da pilha de armazenamento para o moinho
SAG. Contudo, não é expetável uma mudança na pegada da área de armazenamento
de minério atual.
Na Figura 5.9 apresentam-se as principais infraestruturas existentes e a localização das
novas infraestruturas na área industrial do Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
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5.3.4.1 Valores de produção de concentrado
Os valores de concentrado de cobre, zinco e chumbo estão resumidos para o caso
padrão (sem projeto) e para o caso PEZ na Tabela 5.9.
Tabela 5.9 – Valores de produção da mina de Neves-Corvo, com e sem o projeto PEZ
Concentrado produzido
(kt)

Caso Padrão
(2018-2030)

Caso PEZ
(2018-2026)

Cobre (Cu)

415

438

Zinco (Zn)

824

1 497

Chumbo (Pb)

92

215

A tabela mostra que a implementação do Projeto de Expansão de Zinco conduz a um
aumento da produção de concentrado de zinco em 82% para o período de exploração
do projeto. O concentrado de chumbo sofre um aumento percentual ainda mais
relevante, de cerca de 134%, embora em termos absolutos, as quantidades sejam
pouco significativas comparativamente aos restantes metais. No caso do cobre
verificar-se-ão aumentos na ordem dos 6%.
O gráfico da Figura 5.12 mostra a variação da produção ao longo do período de vida
útil do projeto, no Caso Padrão e Caso PEZ, tendo em conta as reservas de minério
existentes e não apenas a vida útil economicamente viável.

Figura 5.10 – Perfis de produção de metal para o Caso Padrão e para o Caso PEZ
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5.3.4.2 Balanço de Massas
O balanço de massas do processo para o fluxograma final baseia-se nos critérios de
conceção do processo e nas simulações do processo desenvolvidas com o modelo
JKSimFloat do circuito de flutuação. As simulações do processo foram realizadas para
diferentes cenários médios e de conceção, apresentando-se na Tabela 5.10 um resumo
do balanço de massas para o caso médio.
Tabela 5.10 - Resumo do Equilíbrio de Massa Médio do PEZ
Fluxo

Sólidos
(mt/h)

SG Sólidos

P Sólidos
(%)

Polpa
3
(m /h)

Minério grosseiro reclamado da pilha de
armazenamento

314,5

4,65

96,5

79,0

Alimentação moinho SAG

346,0

4,65

96,4

87,5

Overflow ciclone principal

314,5

4,65

49,0

395,0

Overflow ciclone secundário

314,5

4,65

41,1

518,0

Alimentação desbaste Cu

314,5

4,65

40,9

521,9

Concentrado final de Cu

0,35

4,26

13,0

2,4

Alimentação desbaste Pb

314,2

4,65

39,7

544,8

Concentrado final de Pb

6,2

5,91

34,4

13,0

Alimentação desbaste Zn

307,9

4,63

35,0

638,4

Concentrado Final de Zn

40,6

4,04

32,2

95,5

Alimentação desbaste RZ Zn

267,3

4,74

25,2

848,0

3,6

4,50

21,2

14,0

Alimentação espessador concentrado Zn

44,2

4,07

30,6

110,8

Alimentação espessador concentrado Pb

6,2

5,91

34,4

13,0

Produto Final Concentrado Pb

6,2

5,91

90,0

1,8

Produto Final Concentrado Zn

44,2

4,07

89,0

16,3

Total Rejeitados Zn alimentação ciclone

263,8

4,74

21,8

1 001,6

Overflow ciclone rejeitados Zn

133,8

4,74

13,7

871,7

Underflow ciclone rejeitados Zn

130,0

4,74

54,2

137,4

MOAGEM

FLUTUAÇÃO DE COBRE

FLUTUAÇÃO DE CHUMBO

Flutuação de Zinco

Concentrado final RZ Zn
ESPESSAMENTO DO CONCENTRADO

REJEITADOS
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5.3.5

Expansão da Instalação de Rejeitados de Cerro do Lobo (IRCL)
Os rejeitados produzidos nas lavarias são armazenados na Instalação de Rejeitados do
Cerro do Lobo (IRCL ou TMF3), cuja albufeira tem 190 ha e está delimitada a norte por
um dique através de um vale natural de um rio. Inicialmente, a instalação foi
desenvolvida para a deposição subaquática de polpa de rejeitados, mas foi convertida,
em 2010, para uma deposição emersa de rejeitados espessados, com a instalação de
uma central para o espessamento de polpa e rejeitados para aumentar a capacidade
disponível. A conceção incluía a co-deposição de rejeitados das lavarias com escombro
da mina, potencialmente geradores de águas ácidas (PAG, do inglês "Potentially Acid
Generating"). O escombro é utilizado na construção de diques, nos pontos em que os
diques demarcam os terraços de deposição, e, na conceção atual, também será
incluído na cobertura final, sendo sobreposto por uma camada constituída por
material mais grosseiro, com a função de barreira à capilaridade, seguido de rocha
limpa e de terra vegetal. No caso de não existir escombro suficiente será utilizado
material autorizado de outros locais exteriores para substituição, por exemplo,
material proveniente de uma pedreira.
A Figura 5.11 ilustra a conceção atual, mostrando a antiga disposição das células (à
esquerda) e os atuais terraços concêntricos (à direita).

Figura 5.11 – Terraços de Rejeitados Espessados – Conceção Revista (2014)

O estudo de pré-viabilidade da expansão da IRCL foi feito considerando o LoM 2014,
nas suas variantes “Caso Padrão” e “ PEZ”, e assumindo os pressupostos atuais da
expansão vertical em curso (mais níveis acima dos atuais 5 níveis licenciados) mas
mudando a inclinação geral do depósito de 4% para 5%.
Tal como referido anteriormente (subcapítulo 5.2.1.2), na ausência da implementação
do Projeto do PEZ, e considerando o LoM 2014 para o Caso Padrão, a IRCL tem uma
vida útil até 2029, permitindo a deposição de “rejeitados + escombro, até uma

3 TMF é um termo em inglês que significa Tailings Management Facility. Em português também é

designada como a barragem do Cerro do Lobo ou “IRCL”.
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capacidade que se esgota nos 18 Mm3 ou nos 22 Mm3, consoante a geometria de
expansão adotada.
Por outro lado, considerando a expansão ao abrigo do PEZ, que tem uma vida
económica até 2026 (devendo-se a pequena diferença em relação ao Caso Padrão a
outros fatores que não à capacidade da IRCL) a IRCL necessita de ter uma capacidade
total de armazenamento de “rejeitados + escombro” da ordem dos 24 Mm3. Esta
situação obriga a uma expansão da IRCL não só vertical, mas também lateral, para
montante da atual área de implantação do depósito, mas ainda dentro dos limites
atuais da propriedade da SOMINCOR. Esta configuração obriga à construção de um
dique e a uma subida do lado sudoeste. Permite um encaixe total de 24,5 Mm3,
distribuídos por 14 níveis, dos quais apenas se utilizam 12 níveis, para o LoM referido
(Figura 5.12).

Figura 5.12 – Conceção de expansão da IRCL adotada para o Caso ZEP

Todas as expansões consideradas, quer para o Caso Padrão, quer no âmbito do Projeto
Pez, podem ser contidas dentro dos limites atuais da propriedade da SOMINCOR,
assegurando impactos mínimos devido à alteração da pegada. Para além da questão
da terra, esta opção apresenta inúmeras vantagens, incluindo impactos menores na
ecologia e no ambiente circundante.
No âmbito do Projeto foram estudadas diversas alternativas para a expansão da IRCL
(vide subcapítulo 5.8) tendo a opção preferida sido a que considera expandir a
instalação atual, seguindo o modelo de expansão vertical, por empilhamento de
rejeitados espessados, conduzindo a uma melhoria da eliminação de escombro e a um
risco reduzido de geração, a longo prazo, de ácido na instalação, mas também lateral,
para montante da atual área de implantação do depósito, contudo, ainda dentro dos
limites da propriedade da SOMINCOR.
A expansão da IRCL no âmbito do PEZ, apesar de ocupar uma nova parcela de terreno
(que atualmente é já ocupada pelas atuais barragens de retenção e desvio de águas
pluviais) continuará contida dentro dos limites atuais da propriedade da SOMINCOR.
Esta expansão permitirá depositar na IRCL os 24 Mm3 de capacidade adicional de
deposição necessária face ao projeto.
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Manter-se-á, no entanto, a atual filosofia de exploração da IRCL que promove a
existência de um equilíbrio entre as quantidades de rejeitados e de escombro que são
depositadas.
A expansão da IRCL irá envolver a construção de um novo tanque para lamas
espessadas, a localizar nas imediações dos atualmente existentes, na proximidade da
central de pasta, conforme Fotografia 5.2.

Fotografia 5.2 – Localização do novo tanque de lamas espessadas

5.4

ACESSOS E ESTALEIROS

5.4.1

Acessos
A acessibilidade à área de estudo é assegurada por um conjunto de estradas
municipais compostas pela M1139, M1169 e pela M1168. Estas estradas fazem ligação
com a rede nacional e em conjunto proporcionam boas acessibilidades ao Projeto.
Para além da rede rodoviária, a SOMINCOR tem um ramal ferroviário próprio a partir
do interior das instalações do Complexo Mineiro, que encontra a Linha do Alentejo na
estação de Ourique (Fotografia 5.3).

Fotografia 5.3 – Ramal de Neves-Corvo
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A acessibilidade às áreas a intervencionar no âmbito do PEZ far-se-á por caminhos já
existentes no interior do Complexo Mineiro, com exceção do acesso à nova CPV23 que
requer um curto troço de caminho em estrada de terra batida em terrenos da
SOMINCOR, a definir posteriormente, pelo que será avaliado em RECAPE.

5.4.2

Estaleiros
No decorrer do presente projeto e dependendo essencialmente do empreiteiro
responsável por cada uma das obras a realizar, o estaleiro a utilizar será o já existente
dentro da área de empreiteiros situada no interior da área industrial do Complexo
Mineiro de Neves-Corvo.
Para além disso, preconiza-se a construção de áreas para estaleiro dentro dos limites
das novas áreas industriais propostas para implementação das novas estruturas à
superfície.

5.5

PRINCIPAIS CONSUMOS DE MATERIAIS, PRODUTOS, ÁGUA E ENERGIA
Os principais materiais a usar na fase de construção do projeto em análise são os
materiais de utilização corrente nas obras de construção civil, não se destacando
nenhuma tipologia diferente de materiais. Na fase de exploração destaca-se a extração
do minério de zinco e de cobre, nas quantidades estabelecidas na Tabela 5.5, já
apresentada.
Os tipos de reagentes utilizados considerando o PEZ são os mesmos que os utilizados
atualmente, mas os consumos serão ajustados em função da produtividade e do teor
de metal do minério. Os consumos de reagentes projetados para o circuito do chumbo
são significativamente superiores aos atuais. A preparação de cal será aumentada de 2
para 3 linhas e a potência do coletor de chumbo será alterada de 5 % para 20 %. Como
a operação normal de preparação de reagentes só tem lugar de segunda a sexta-feira,
presume-se que, no caso do xantato e de sulfato de cobre, estes reagentes serão
preparados diariamente.
O principal tipo de energia utilizado na fase de construção, para além da energia
elétrica, será o gasóleo para funcionamento das máquinas e equipamentos de apoio à
obra. Considerando as atividades de deposição do escombro, o consumo de
combustível tem uma expressão que poderá ser significativa na fase de construção,
para os trabalhos de desenvolvimento que se realizem na área de expansão da
concessão.
A energia consumida durante a exploração do projeto ocorrerá essencialmente sob a
forma de energia elétrica cuja fonte de fornecimento é a Rede Elétrica Nacional (REN).
Não há, nesta fase, estimativas do consumo de energia associados ao funcionamento
do PEZ.
Na mina de Neves-Corvo é consumida água nova e água industrial, que corresponde,
em mais de 90%, a água reciclada das instalações de pasta.
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A água nova consumida, quer na fase de construção, quer na fase de exploração,
provém da albufeira de Santa Clara, explorada pela SOMINCOR, sendo esta a única
fonte de água nova. Espera-se que com o PEZ o consumo de água nova aumente
33 m3/hora, atingindo um valor de 140 m3/hora. Contudo, obteve-se recentemente um
grande êxito em reduzir o consumo de água doce no local da mina – em 2014 foi
possível inverter a tendência de um maior consumo que se tinha observado desde
2010 – tendo sido introduzidas diversas melhorias nos dispositivos de reciclagem de
água e de evaporação, que asseguraram que o aumento líquido estimado da descarga
para o ambiente durante os períodos de pico seja apenas 23 m3/hora mais elevado do
que o Caso Padrão, ficando perfeitamente enquadrado nas quantidades permitidas.
O consumo de água industrial recirculada é diretamente proporcional às toneladas de
minério extraídas, e, deste modo, deverá aumentar perto de 50% para a instalação de
zinco com a implementação do PEZ.

5.6

PRINCIPAIS TIPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES EXPECTÁVEIS

5.6.1

Efluentes
Na fase de construção as águas residuais deverão limitar-se ao eventual refeitório e às
instalações sanitárias/balneários de apoio aos trabalhadores que, na impossibilidade
de ligação à rede existente, deverão ser do tipo amovível, sendo o efluente
periodicamente recolhido por empresa licenciada para o efeito e conduzido a destino
final adequado.
Na fase de exploração, os efluentes a produzir serão do mesmo tipo dos que
atualmente se verificam no Complexo Mineiro:


Efluente industrial ou Água da Mina;



Efluente doméstico proveniente de todo o Complexo Mineiro;



Efluente pluvial contaminado proveniente do escoamento superficial da Área
Industrial.

A descrição do método de tratamento dos efluentes é efetuada no capítulo da
Situação de referência do descritor relativo aos Recursos Hídricos.
De realçar, contudo, que está em curso a construção de uma Nova Estação de
Tratamento de Água (NETA), que complementará a atual Estação de Tratamento de
Água do Cerro do Lobo - ETACL.

5.6.2

Emissões atmosféricas
As principais emissões geradas durante a fase de construção, resultantes da
movimentação de terras e da operação de maquinaria pesada e de veículos de
transporte, traduzem-se na emissão de poeiras e de outros poluentes atmosféricos,
designadamente, óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, benzeno
e outros hidrocarbonetos, assim como de gases com efeito de estufa, nomeadamente
o dióxido de carbono. Assim, serão adotadas medidas de contenção de poeiras,
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designadamente, pela lavagem de rodados, aspersão hídrica das vias não asfaltadas,
entre outras medidas de redução de emissão de poluentes atmosféricos na fonte.
Durante a fase de exploração, não são expectáveis emissões atmosféricas poluentes
significativas que causem incómodo à população envolvente uma vez que as atividades
que poderiam induzir alterações na qualidade do ar são desenvolvidas em locais
subterrâneos e a circulação de viaturas pesadas e maquinaria associadas à exploração
do Complexo Mineiro será efetuada utilizando as metodologias de mitigação já
existentes, cujos resultados estão comprovados.
No entanto, considera-se que o tráfego de veículos pesados e o funcionamento da
maquinaria constituirão a principal fonte de poluentes atmosféricos no interior do
Complexo Mineiro.
Quanto às emissões atmosféricas geradas pela nova chaminé de ventilação de
exaustão do ar da mina, CPV23, assumindo os valores do relatório de monitorização
realizado para a CPV17 e CPV194 como representativos das restantes chaminés de
ventilação de exaustão do Complexo Mineiro de Neves-Corvo (incluindo a nova
CPV23), verifica-se que as concentrações de partículas e metais (zinco, chumbo e
cobre) não possuem relevância quando comparadas com os Valores Limite de Emissão
(VLE) da Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho (portaria de carácter geral5), estando
assim assegurado o cumprimento dos VLE de proteção ao meio ambiente.

5.6.3

Emissões Sonoras
Outro aspeto ambiental a considerar na fase de construção, são as emissões de ruído
e vibrações resultantes das operações de construção das infraestruturas, do
funcionamento do estaleiro de obra, da circulação e funcionamento de máquinas
necessárias à execução dos trabalhos e tráfego de veículos pesados afetos à obra. Os
níveis de ruído gerados estarão intimamente ligados ao método construtivo, tipo e
número de maquinaria empregue, o que dependerá dos métodos e processos de
construção a adotar, e obrigará a um planeamento criterioso dos locais onde as
atividades ruidosas podem ser executadas (por exemplo a preparação de materiais)
bem como, do horário de laboração a adotar nas diferentes frentes de obra,
especialmente, junto de zonas habitadas, ou equipamentos sensíveis.
Durante a fase de exploração, salienta-se como principal foco de ruído a introduzir, o
funcionamento da ventilação adicional da mina (nova chaminé de ventilação de
exaustão à superfície - CPV23), que irá integrar de raiz um sistema de atenuação
sonora na exaustão, de acordo com especificação acústica do equipamento6. A CPV23
deverá gerar, no máximo, um nível de pressão sonora de 73 dB(A) a uma distância de
100 metros, em linha de vista, na direção da saída de exaustão e em regime nominal. A
saída de exaustão será direcionada preferencialmente para Oeste ou,

4 Labqui, Relatório de Caracterização de Emissões Gasosas, de 03/10/2013, Ref.: Relatório n.º REL-CEG-0312/13 Revisão 0
5 que fixa os valores limite de emissão de aplicação geral (VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo DecretoLei n.º 78/2004, de 3 de Abril
6 ACUSTICONTROL, Especificação acústica para novo sistema de ventilação CPV23 – Ref. 02014.B2_PT3
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alternativamente, para Sudoeste, e terá um refletor para cima, a 450. Esta foi a
abordagem adotada aquando da instalação da CPV21 numa área adjacente e os
resultados obtidos na monitorização comprovam ser uma abordagem eficaz.

5.6.4

Resíduos
A relevância dos resíduos produzidos na fase de construção e de exploração do projeto
quer pela quantidade, quer pela diversidade, justifica uma análise mais aprofundada
deste fator ambiental, sendo este devidamente abordado na caracterização do
ambiente afetado e avaliação de impactes do projeto.
Salienta-se que 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 à sua valorização e/ou ao seu tratamento e destino final,
de acordo com o estabelecido no seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
Para a gestão dos resíduos produzido em todo o processo, a SOMINCOR dispõe de um
Plano de Gestão de Resíduos (PGR) aprovado pelas entidades competentes.

5.7

RECURSOS HUMANOS
No que diz respeito aos Recursos Humanos, está previsto que o PEZ venha a requerer
um acréscimo de trabalhadores, quer na fase de construção, quer na fase de operação.
De uma forma geral considera-se que:


Durante as fases de pico de construção, será necessário contratar, localmente,
mais de 300 pessoas;



Como seria expectável, nos três primeiros anos (antes da entrada em
funcionamento do PEZ), não haverá uma diferença material entre o pessoal de
operações do cenário do Caso Padrão e o do cenário do PEZ;



O maior impacto nos níveis de Recursos Humanos será na mina. Comparando o
PEZ com o Caso Padrão, o incremento de trabalhadores na mina, no Cenário
PEZ, atinge na fase de construção, um pico de 72 pessoas em 2020 (só pessoal
da SOMINCOR);



No total, e por comparação com o Caso Padrão, o PEZ exige um aumento
máximo de 318 pessoas (em 2020), todas já atualmente da SOMINCOR;



O empreiteiro de desenvolvimento mineiro necessitará de contratar pessoal
externo para a fase de construção do projeto.

O n.º de postos de trabalho produzidos pelo projeto traduz-se num benefício para a
comunidade local e regional.

5.8

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS
No que respeita às atividades de Expansão Subterrânea, que contempla a expansão
de todas as áreas de produção de zinco e a exploração do jazigo do Lombador Fase 2,
são consideradas duas alternativas de transporte do material entre a zona de
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exploração do Lombador e o poço de extração: o transporte com recurso a camiões e o
transporte com recurso a telas transportadoras. As duas alternativas apresentam
resultados económicos equivalentes, mas o recurso a telas transportadores é mais
favorável em termos de operação. No caso da opção de transporte por camião, foram
estudados dois trajetos distintos para a rampa dos camiões de 60 toneladas, descritos
no capítulo 5.2.4.2. Nesta fase do estudo, ambas as opções estão em aberto, estando
previsto que a decisão seja tomada no projeto de execução e avaliada em RECAPE.
Convém salientar que, ainda no âmbito desta componente do PEZ, foi considerada
inicialmente uma primeira localização para a CPV23 (chaminé de ventilação de
exaustão do LP2), a qual, após uma análise ambiental preliminar do projeto, foi
abandonada por se encontrar em área classificada como integrante da Reserva
Ecológica Nacional.
Complementarmente foram simuladas duas abordagens de ventilação de exaustão
diferentes para a expansão: uma baseada na manutenção de taxas de fluxo elevadas
para mitigar as temperaturas nas áreas de trabalho; a outra baseada na utilização de
refrigeradores de grande volume para arrefecer o ar. A solução encontrada para
satisfazer os requisitos climáticos com um menor custo de operação e de investimento
foi utilizar taxas de fluxo elevadas. Contudo, a estimativa de custos inclui
refrigeradores móveis pequenos para utilização durante a fase inicial crítica do
desenvolvimento, antes de o sistema de ventilação estar inteiramente operacional.
No que respeita às atividades de Expansão da Lavaria do Zinco, não existem
alternativas, tendo embora a solução adotada tido em conta a garantia do maior
afastamento possível de uma ocorrência patrimonial – Castelinho dos Mouros –
existente na área industrial do Complexo Mineiro e já identificada e caracterizada em
estudos ambientais anteriores.
No que diz respeito à Expansão da IRCL, o estudo prévio de viabilidade considerou
diversas alternativas de expansão:


Hipótese A1 – Utilização da área da atual IRCL (A1) com expansão vertical da
mesma, de modo a garantir os 24Mm3 de capacidade de armazenamento
necessária com a implementação do PEZ;



Hipótese A1+A2 – Utilização da capacidade existente na atual IRCL (A1) e
expansão, para Sul, da atual Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (A2), a
garantir os 24Mm3 de capacidade de armazenamento necessária com a
implementação do PEZ;



Hipótese B – Utilização da capacidade existente na atual IRCL e construção de
uma nova Instalação de Rejeitados (IR) no vale de Guedelinhas Velhas;



Hipótese C - Utilização da capacidade existente na atual IRCL e construção de
uma nova Instalação de Rejeitados (IR) na zona do Lombador.

Tendo sido efetuada pelo projetista uma primeira análise às hipóteses de expansão
que envolveu critérios de índole técnica, operacional, construtiva, económica,
ambiental e social, a Hipótese A1+A2 foi considerada a mais favorável, à luz dos dados
disponíveis, tendo em conta a atual gestão de resíduos e água que é feita no Complexo
Mineiro de Neves-Corvo. Nesta hipótese, os rejeitados continuariam a ser depositados
sob a forma de pasta na atual IRCL.
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5.9

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS VÁRIAS FASES DO PROJETO
O plano de execução do PEZ pressupõe o arranque com a aprovação do projeto.
O projeto incluirá nove (9) meses de engenharia de instalações antes de a construção
de superfície poder começar. Foram obtidas propostas de consultores de engenharia
como parte do estudo de viabilidade para a engenharia das instalações e a aquisição
de serviços de apoio. À fase de engenharia seguir-se-á uma fase de construção de 15
meses, cuja conclusão está planeada para o Mês 27. Prevê-se que a entrada em
funcionamento da instalação de processamento de minério ocorra no Mês 30 e seja
seguida de um período de aumento de produção. De realçar o facto de o planeamento
considerar a opção de telas transportadoras para o transporte subterrâneo de
material.
Na Tabela 5.11 é apresentada uma seleção de marcos físicos principais.
Tabela 5.11 – Marcos principais de execução do PEZ
Nome da tarefa

Data planeada

Tipo de atividade

Início da Engenharia de Detalhe

Mês 0

Projeto

Conclusão do Estudo de Engenharia para melhoria do Poço

Mês 7

Projeto

Conclusão da Engenharia de Detalhe

Mês 9

Projeto

Início da Construção

Mês 12

Construção

Conclusão do Desenvolvimento da CPV 23

Mês 15

Construção/instalação

Conclusão do Edifício para o Moinho SAG

Mês 19

Construção/instalação

Instalação do moinho SAG Concluída

Mês 21

Construção/instalação

Conclusão do Desenvolvimento Horizontal para as Telas
Transportadoras

Mês 22

Construção

Conclusão da Mecânica na Instalação de Processamento de
Zinco

Mês 26

Construção/instalação

Instalação das Telas Transportadoras da Mina Concluída

Mês 27

Construção/instalação

Instalação dos Britadores Concluída

Mês 27

Construção/instalação

Conclusão da paragem da Instalação de Processamento de
Zinco (3 semanas de paragem)

Mês 27

Instalação

Expansão do poço concluída

Mês 28

Construção/instalação

Conclusão do Comissionamento

Mês 30

Comissionamento

Início da produção na Instalação de Processamento de Zinco

Mês 30

Exploração

A calendarização prevista para as várias componentes do Projeto de Expansão do
Zinco é a seguinte:
Apenas considerado a título de exemplo se a decisão de executar o projeto for tomada
em janeiro de 2017:


Conclusão do Projeto de Execução: setembro 2017
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5.10



Início previsto para a construção: janeiro 2018



Início previsto para a exploração: junho 2019

INVESTIMENTO GLOBAL
A estimativa de CAPEX para o PEZ é de 263 M€, incluindo uma contingência de 13,7%.
A estimativa de capital foi calculada utilizando os custos da base de dados "in-house"
da SOMINCOR, consultores externos para alterações principais e preços de
fornecedores para equipamento principal para a instalação de processamento e
subterrâneo. Esta estimativa considera o primeiro ano completo de produção em 2020
e o sistema de transporte de materiais por telas transportadoras.
A análise dos custos mostra que 45 % dos custos estão atribuídos à atividade da mina,
33 % à expansão da instalação de processamento de zinco e atualizações relacionadas,
e que o resto está alocado à expansão da IRCL, a custos indiretos, despesas de Projeto
e outras construções menores.
No que respeita aos custos operacionais (OPEX):


Com base nas toneladas de minério tratadas, os custos operacionais médios do
plano “LoM” para o PEZ estão estimados como sendo 9% mais baixos do que o
OPEX atual;



Com base nas toneladas de minério extraídas, o custo de exploração médio
estimado para o PEZ é 8% inferior ao do OPEX atual; a principal razão para a
redução do custo de extração deve-se ao facto da extração do minério do LP2
ser feita com recurso a métodos menos onerosos do que aqueles que são
atualmente usados em Neves-Corvo;



Estima-se que o custo médio do processamento de zinco na instalação
expandida, excluindo mão-de-obra e manutenção, seja superior em 8% aos
valores registados nas condições atuais de operação. O motivo inerente ao
aumento do custo por tonelada processada na instalação é o aumento do
consumo de consumíveis. Contudo, este aumento é grandemente compensado
pela diluição dos custos de mão-de-obra, uma vez que não se prevê um
aumento dos Recursos Humanos na lavaria do zinco, após a expansão.

5.11

PROJETOS COMPLEMENTARES

5.11.1

Identificação dos projetos
O Projeto PEZ será suportado por diversos projetos complementares correspondentes
a alterações que são incrementos, atualizações ou modificações das instalações atuais:


Reformulação e relocalização da Barragem de Água Contaminada 2 (BAC2) –
esta barragem recolhe escorrências de água pluvial da área industrial da
instalação existente para a bombear para a Instalação de Rejeitados. Foi sujeita
a alterações de conceção para libertar a área para o novo sistema de
alimentação do moinho SAG.



Atualizações da rede de distribuição de eletricidade, através do
estabelecimento de alimentações novas para o edifício do moinho SAG e de uma
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alimentação atualizada para o poço de Santa Bárbara e para a Chaminé Principal
de Ventilação CPV23 de exaustão (para saída de ar viciado) do LP2;


Irão ser introduzidas amplas alterações na recirculação de água no local para
garantir uma melhor gestão de águas. As alterações na gestão de águas
também irão incluir o isolamento do circuito de água da mina do circuito de
água das instalações, o que irá possibilitar uma descarga de água da mina mais
limpa no rio, com um tratamento mínimo para redução de nitritos;



Atualização do sistema de espessamento, incluindo equipamentos novos e
expansão dos existentes. O espessador de chumbo existente será demolido e o
respetivo equipamento será aproveitado para o novo espessador, a construir
noutra localização, também dentro da área industrial;



Atualização da rede de condutas aéreas e reforço dos respetivos suportes;



Atualização da rede de controlos e de comunicações em vários pontos do local.

De seguida são apresentadas breves descrições dos projetos complementares mais
relevantes.

5.11.2

Barragem de Água Contaminada 2 (BAC2)
A BAC2 recolhe escorrências de água da chuva provenientes da área industrial da
instalação existente, para posteriormente a bombear para a instalação de rejeitados
do Cerro do Lobo. Esta infraestrutura foi sujeita a alterações de conceção para libertar
parte da área onde está prevista a implantação do novo sistema de alimentação do
moinho SAG.
O trabalho de conceção ficou concluído até um nível próximo da conclusão da
engenharia de pormenor, e em suficiente pormenor para permitir a submissão do
projeto às autoridades competentes, para obtenção das devidas licenças.
A capacidade da conceção da BAC2 foi calculada para um período de retorno de 100
anos, obtendo-se um valor para esta solução de 41 600 m3. O novo layout está dividido
em duas bacias que irão ser construídas sequencialmente. A BAC2 irá ser revestida,
para prevenir a infiltração na água subterrânea. Prevê-se que a nova BAC2 fique
completamente operacional em doze meses e que o seu custo total seja de 3,3
milhões de euros.
O projeto de reformulação e relocalização da BAC2 irá melhorar as práticas de
contenção de água atuais na SOMINCOR - a nova instalação vai ser impermeabilizada e
terá capacidade para a remoção de lamas antes de a água contaminada ser bombeada
para a Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo.

5.11.3

Atualizações da rede de distribuição da eletricidade
As necessidades de energia elétrica irão registar um aumento tanto à superfície,
quanto nas atividades subterrâneas.
A alimentação elétrica primária ao local, a rede nacional a 150 kV e a subestação
principal existente (que foi atualizada durante a execução do projeto do LP1) estão
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aptas a responder às necessidades acrescidas de energia para o PEZ. Contudo, a rede
de distribuição no interior do complexo mineiro tem de ser atualizada para alimentar o
novo motor do poço principal (os estudos de exploração mineira assumem que pode
ser necessário um novo motor do poço), a nova chaminé de ventilação de exaustão, a
nova infraestrutura subterrânea de manuseamento de materiais, caso se opte pelo
sistema de telas transportadoras em detrimento do transporte subterrâneo por
camiões, a instalação de espessamento de rejeitados, as novas instalações de gestão
de água e a expansão da Lavaria do Zinco.

5.12

PRINCIPAIS ATIVIDADES SUSCETÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS
As atividades associadas ao Projeto de Expansão do Zinco, suscetíveis de gerar
impactes ambientais incluem, quer as atividades diretamente relacionadas com as
componentes do projeto em análise (Exploração do Lombador Fase 2, Expansão da
Lavaria do Zinco e Expansão da IRCL), quer as atividades decorrentes da expansão
subterrânea da mina, geradas não só pela exploração do Lombador Fase 2 mas
também pelo aumento da produção das zonas de extração de zinco no âmbito dos
jazigos já em exploração. Para efeitos de identificação de atividades suscetíveis de
gerar impactes e respetiva análise consideraram-se todas as atividades associadas à
expansão subterrânea da mina como estando associadas à Exploração do Lombador
Fase 2.
A identificação das atividades de projeto suscetíveis de gerar impactes foi efetuada
com base na localização e enquadramento do projeto e na descrição de projeto, tendo
em conta os seguintes pressupostos:


Não haverá expansão da área industrial existente; contudo, será implantada, a
Norte desta área industrial, uma nova Chaminé Principal de Ventilação (CPV23),
de exaustão, em terrenos que são propriedade da SOMINCOR e estão dentro da
área de concessão de exploração;



A situação de referência situa-se no ano 2015 e a exploração do Lombador Fase
2 considera que além dos jazigos já anteriormente em exploração está também
em exploração o Lombador Fase 1;



A expansão da IRCL envolve a ocupação de uma nova parcela de terreno, a qual
se encontra atualmente ocupada por barragens de retenção e desvio de águas
pluviais;



O transporte subterrâneo do material será realizado por recurso a um sistema
de telas transportadoras, dado ser esta a opção preferencial, até à data.

É de salientar que apenas o projeto da CPV23 é classificado como "greenfield7"
constituindo as restantes intervenções atividades de "brownfield8", uma vez que
ocorrem, na sua grande maioria, dentro da área industrial, e todas em zonas já
previamente intervencionadas.

7 Greenfield engineering – desenvolvimento de projetos em terreno natural.
8 Brownfield engineering – desenvolvimento de projetos em zonas onde já existem infraestruturas que terão que ser
previamente demolidas ou renovadas
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De seguida são enunciadas as principais atividades suscetíveis de gerar impactes
ambientais nas três diferentes fases de implementação do projeto: fase prévia à
construção, fase de construção e fase de exploração do projeto.
Fase Prévia à construção


Ações de desenvolvimento mineiro, para acesso ao jazigo do Lombador Fase 2;



Operações de limpeza e saneamento dos terrenos.

Fase de Construção


Operação de estaleiros e de parques de materiais e equipamentos;



Movimentação de terras;



Funcionamento de maquinaria pesada;



Construção de uma rampa principal de acesso ao jazigo do Lombador Fase 2;



Construção de uma nova chaminé de ventilação de exaustão (CPV 23), com 4,1
m de diâmetro, e de todas as chaminés internas associadas;



Expansão do edifício da lavaria para albergar os novos equipamentos de
processamento: Novo circuito de moagem com dois estágios, novas células de
flutuação, novas prensas para os filtros e ligações de infraestruturas de suporte
tais como pipe racks, bandejas de cabos, linhas aéreas, etc., que ligarão o
interior ao exterior do edifício da lavaria;



Construção de novas infraestrutura no subsolo incluído nova estacão de
bombagem, britagem, telas transportadoras, rede de água, enchimento e
energia;



Expansão do edifício da lavaria para albergar os novos equipamentos de
processamento: novo circuito de moagem com dois estágios, novas células de
flutuação, novas prensas para os filtros e ligações de infraestruturas de suporte
tais como pipe racks, bandejas de cabos, linhas aéreas, etc., que ligarão o
interior ao exterior do edifício da lavaria;



Construção de uma nova torva de alimentação, com tapetes rolantes, para
introdução do minério no novo circuito de moagem, no exterior da Lavaria do
Zinco;



Trabalhos associados à expansão vertical da IRCL e ocupação de uma nova área
a Sul da existente, mas já anteriormente intervencionada;



Construção de um novo tanque para lamas espessadas;



Reformulação e relocalização da BAC2;



Demolição do espessador de chumbo existente e relocalização desta
infraestrutura;



Acabamentos e limpeza das áreas afetas à obra.

Fase de Exploração


Atividades de exploração do jazigo do Lombador Fase 2;



Aumento da capacidade do poço de Santa Bárbara para garantir a extração do
minério proveniente do jazigo do Lombador Fase 2;
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Aumento do consumo de água nova em 33 m3/h e de água industrial em 50%;



Aumento do consumo energético;



Atividades associadas à exploração da IRCL decorrentes da expansão desta
infraestrutura;



Funcionamento da nova chaminé de ventilação de exaustão – CPV23;



Funcionamento de maquinaria e equipamento à superfície;



Funcionamento do novo britador no subsolo;



Aumento da produção de resíduos na Mina de Neves-Corvo devido à
implementação do PEZ, essencialmente escombro (6,6 Mt) e rejeitados (31 Mt);



Aumento da produção de águas residuais industriais, domésticas e pluviais
contaminadas;



Atividades associadas à exploração da Lavaria do Zinco decorrentes da expansão
desta infraestrutura e das outras infraestruturas de superfície associadas;



Funcionamento do parque de minério, assumindo as novas condições de
deposição dos minérios de cobre e de zinco.

Não é considerada a fase de desativação pois todas as atividades previstas nesta fase
estão definidas no plano de fecho da mina, o qual é alvo de atualização periódica, ou
sempre que alguma alteração de monta na mina o justifique, e, como tal, não se
considera apropriado considerar aqui as ações suscetíveis de gerar impactes na fase de
desativação uma vez que as mesmas estão relacionadas com a desativação de todo o
Complexo Mineiro e não apenas com o final da exploração do jazigo do Lombador
Fase 2.
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6
6.1

METODOLOGIA DO EIA
CONSIDERAÇÕES GERAIS
A metodologia adotada para a realização do presente EIA teve em consideração os
procedimentos, normas e as boas práticas que devem ser seguidas na elaboração
deste tipo de estudos, como, por exemplo, o disposto no Anexo V do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e na Portaria n.º 395/2015,
de 4 de novembro, com as adaptações necessárias ao Projeto em causa.
A elaboração do EIA e todo o processo metodológico inerente tem como objetivo
essencial a identificação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais
previsíveis, resultantes das fases de construção e de exploração do projeto em análise,
e a proposta de medidas de mitigação (evitamento, minimização e/ou compensação
de impactes) que deverão ser refletidas e acauteladas, ainda em fase de projeto de
execução ou já na fase da sua implementação.
Ao longo de todo o período de elaboração do estudo, a informação recebida foi
tratada recorrendo a um Sistema de Informação Geográfica (SIG), o qual permitiu a sua
análise e avaliação. Ao longo deste processo foram produzidas várias cartas temáticas
as quais servirão de apoio à tomada de decisão.

6.2

METODOLOGIA GERAL
A metodologia adotada para a realização do presente EIA, na abordagem de cada um
dos fatores ambientais em análise, baseou-se, de um modo geral, nos seguintes
aspetos:


Caracterização da situação atual da qualidade do ambiente, necessária à
definição da situação de referência, através da obtenção de informação de
múltiplas fontes, designadamente recorrendo aos dados fornecidos pela
SOMINCOR, pesquisa documental, trabalhos de campo, pesquisa bibliográfica e
consulta a entidades, para além do próprio conhecimento da equipa técnica
relativamente à área de estudo; esta caracterização contempla, como
importante etapa metodológica, a identificação preliminar das questões-chave;



Identificação e caracterização dos potenciais impactes ambientais
determinados pela implementação do Projeto em análise e pela sua exploração;



Avaliação dos impactes, incluindo os impactes cumulativos, resultantes da
implementação do Projeto e gerados pela utilização dos recursos naturais, pela
emissão de poluentes, pela criação de perturbações, pela geração de resíduos e
de efluentes e respetivo tratamento e destino final, utilizando uma metodologia
assente em critérios que permitem a respetiva classificação em termos de
potencial, significância e magnitude, para referir apenas os mais relevantes, bem
como a avaliação da possibilidade de mitigação;



Proposta de medidas de minimização dos impactes negativos importantes
determinados pelo projeto, incluindo as medidas e técnicas previstas para
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evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos, prevenir, valorizar ou
reciclar os resíduos e os efluentes gerados e prevenir acidentes;


Proposta de monitorização para as fases de construção e exploração e
identificação de medidas de gestão ambiental.

Estes passos não são entendidos como meras etapas sucessivas, mas como um
processo iterativo, em que, dentro dos limites temporais inerentes a um EIA, cada
momento vai sendo revisitado e aprofundado sempre que a necessidade de integração
de nova informação relevante assim o exija.
Tendo em conta os objetivos e limites de um EIA, a análise foi focalizada nas questões
mais relevantes para a avaliação de impactes, tendo em conta o âmbito do estudo já
definido e aprovado em fase de Proposta de Definição de Âmbito.
Assim, tendo em conta a natureza do Projeto, foram analisadas, as vertentes
ambientais que se consideram mais relevantes, nomeadamente: Clima, Geologia,
Geomorfologia e Recursos Minerais, Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos,
Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais, Solos: Capacidade de Uso e
Ocupação, Sistemas Ecológicos, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Gestão de
Resíduos, Socioeconomia Património Arqueológico e Etnológico, Ordenamento do
Território e Condicionantes e Paisagem.
A metodologia específica utilizada para cada descritor será apresentada no
correspondente subcapítulo da situação de referência, quando tal se justificar.

6.3

ENTIDADES CONTACTADAS
No âmbito da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental foram contactadas
autoridades e entidades com jurisdição, responsabilidade ou interesse na área de
estudo do Projeto com o objetivo de solicitar informação que pudesse contribuir para
a caracterização a efetuar no EIA e/ou identificar potenciais condicionantes ao Projeto.
As suas sugestões e recomendações foram tidas em consideração na análise e
incluídas no âmbito dos estudos e relatórios desenvolvidos no EIA.
Listam-se em seguida as entidades consultadas, apresentando-se as respetivas
respostas no Anexo V e uma sistematização das mesmas na Tabela 6.1:


Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente os órgãos descentralizados
referentes ao ex-Instituto da Água (INAG) e ex-Administração da Região
Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo);



Câmara Municipal de Almodôvar;



Câmara Municipal de Castro Verde;



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo);



Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);



Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);



Direção Geral do Património Cultural (DGPC);
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Direção Regional da Cultura do Alentejo (DRCA);



Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo);



Direção-Geral do Território (DGT);



Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.);



Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);



Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);



Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I.P (LNEG).
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Tabela 6.1 – Sistematização das respostas das entidades contactadas
Entidades

APA
(ex-INAG e ex-ARH Alentejo)

CM Castro Verde

CM Almodôvar

Elementos solicitados

Respostas/Elementos fornecidos

• Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas, sua
caracterização e seu uso;
• Localização de captações de água subterrânea para abastecimento público,
sua caracterização e uso;
• Perímetros de proteção estabelecidos para as captações municipais e se estão
instituídos de acordo com o DL n.º 382/99, de 22 de setembro e demais
legislação aplicável;
• Localização de captações de água superficial, sua caracterização e uso;
• Dados e/ou estudos de monitorização da qualidade da água (superficial e
subterrânea) na área de influência do projeto.
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de
Ruído do PDM e respetivas atualizações;
• Carta da Reserva Ecológica Nacional desagregada por classes;
• Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de
águas residuais;
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de
proteção;
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração que abranjam a área de
estudo;
• Compromissos urbanísticos;
• Pontos de interesse turístico;
• Localização de instalações e equipamentos de educação, saúde e desporto;
• Pontos de água para combate a incêndios florestais e respetivas áreas de
servidão;
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e
respetivas zonas de segurança estabelecidas;
• Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico existente
na área de estudo;
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão privada);
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que
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Entidades

Elementos solicitados

Respostas/Elementos fornecidos

possam condicionar o desenvolvimento do projeto.

CCDR Alentejo

DGEG | Direção de Serviços de
Minas e Pedreiras

ICNF

LNEG

• Cartas da Reserva Ecológica Nacional dos concelhos de Castro Verde e
Almodôvar, desagregadas por classes e em formato vetorial;
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.

• Cartas da Reserva Ecológica Nacional dos concelhos de Castro Verde
e Almodôvar, desagregadas por classes e em formato vetorial;
• Para a avaliação de outras condicionantes ao desenvolvimento do
projeto, sugere-se a consulta dos Instrumentos de Gestão Territorial
aprovados para a área em estudo, que poderá ser efetuada através do
Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) ou diretamente
junto dos respetivos municípios.

• Águas minerais naturais e águas de nascente;
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
• Atlas das aves nidificantes, outros registos e estudos (censos, monitorização,
• Foram comunicados os custos associados à informação a ceder
áreas de lek, zonas de veraneio e invernada, áreas de dormitório e alimentação) antes de remeter o processo para os serviços administrativos e
de avifauna (com destaque para espécies como grou, sisão, abetarda, rapinas),
financeiros.
quirópteros (abrigos), flora e demais informação que considere relevante para a
área de estudo;
• Dados/resultados e relatórios publicados e não publicados de monitorização
(em especial no que concerne a Avifauna e Quirópteros) em curso ou realizada
na área de estudo e área circundante;
• Áreas classificadas, de proteção e de interesse para conservação existentes,
habitats naturais e semi-naturais;
• Cartografia das áreas de povoamento florestal (azinheira e sobreiro) que
abranja a área de estudo, de acordo com o previsto na alínea q), do artigo 1º do
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio;
• Inventário florestal nacional na sua mais recente versão;
• Perímetros florestais que interfiram com a área de estudo;
• Áreas de produção/exploração/gestão florestal (pública e privada) que
interfiram com a área de estudo;
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
• Concessões/explorações de águas;
• Pedreiras licenciadas;
• Outras condicionantes existentes ao desenvolvimento do projeto;
• Disponibilizar, se possível, informações relativas à Carta Geológica de Portugal
Continental, à escala 1:50 000, folha 46-C, dado que esta se encontra em estado
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Entidades

IPMA

DGPC |Divisão de Salvaguarda
do Património Arquitetónico e
Arqueológico (DSPAA)

Elementos solicitados

Respostas/Elementos fornecidos

de “em publicação” e a área de estudo se insere na área da referida carta.
• Informação meteorológica (Normal Climatológica) representativa para a área
de estudo, que inclua, pelo menos, os parâmetros relevantes para a Avaliação
de Impacte Ambiental: temperatura, precipitação, direção e velocidade do
vento.

• Património Arquitetónico e Arqueológico existente na área de estudo;
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.

• Shapefile com os sítios arqueológicos georreferenciados;
• Lista dos sítios registados no SI-Endovélico de que dispõem para as
freguesias indicadas;
• Listagem Excel com o Património Classificado
 Ressalvam que deverá ser consultada a Direção Regional de Cultura
do Alentejo para mais informação

DRC Alentejo

DGT | Direção de Serviços de
Geodesia, Cartografia e
Informação Geográfica

• Instrumentos de gestão territorial supramunicipais que abranjam a área de
estudo;
• A presença de marcos geodésicos e outros condicionamentos ao
desenvolvimento do projeto.

Rede geodésica
• A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os
trabalhos de georreferenciação realizados em território nacional;
• Deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos da Rede
Geodésica Nacional. Caso se verifique que no desenvolvimento de
algum projeto seja indispensável a violação da referida zona de
respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado à DGT um
parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção;
Cartografia
• Deverá ser apresentada declaração passada pelo CIGeoE em como a
cartografia utilizada foi devidamente licenciada para a presente
finalidade, e em como os dados foram disponibilizados em PTTM06/ETRS/89 ou autorizada a sua transformação pelo respetivo
utilizador.
Limites Administrativos
• A área de estudo abrange a União das freguesias de Almodôvar e
Graça dos Padrões, no concelho de Almodôvar, e a freguesia de Santa
Bárbara de Padrões, no concelho de Castro Verde.
Conclusão
•O parecer é desfavorável enquanto não forem resolvidas as questões
levantadas no parecer.
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Entidades

DRAP Alentejo

DGADR

IP
Departamento de Ciências da
Terra da Universidade do
Minho
Centro de Ciência Viva de
Estremoz

Elementos solicitados
• Possíveis interferências com projetos de empreendimentos agrícolas,
aproveitamentos hidroagrícolas ou outros projetos da competência da DRAP
Alentejo, e respetivos regimes de condicionamento.
• Solicita-se ainda informação relativa a eventuais condicionantes existentes na
área de estudo, preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:
- Afetação de áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional;
- Infraestruturas de aproveitamento de Recursos Hídricos existentes e
projetadas;
- Áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação;
- Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
• Aproveitamentos hidroagrícolas ou outros projetos da competência da
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e respetivos regimes de
condicionamento.
• Localização de todos os eixos rodoviários existentes, em projeto ou em fase de
construção na área de estudo;
• Localização de todos os eixos ferroviários existentes, em projeto ou em fase
de construção na área de estudo.
• Identificação, se aplicável, de locais de interesse geológico (ProGEO) na área
de estudo.

Respostas/Elementos fornecidos
• A DRAP referiu que não dispõe dos direitos de cedência da
informação relativa ao solicitado, pois trata-se de matérias da
competência de outras entidades.
• Sugeriu o contacto da DGADR
• Sugeriu a consulta do ICNF
• Os projetos hidroagrícolas afetados deverão ser solicitados à
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
• A Reserva Agrícola Nacional deverá ser consultada na carta do
Plano Diretor Municipal do concelho em questão
• Na área de intervenção do EIA, não se desenvolvem estudos,
projetos ou ações de competência da DGADR.
• Sugeriu o contacto da DRAP Alentejo

• Identificação, se aplicável, de locais de interesse geológico (ProGEO) na área
de estudo.

NOTA: Face ao parecer da DGT esclarece-se o seguinte:


A cartografia produzida pela PROCESL no âmbito do EIA está georreferenciada no Sistema de Coordenadas ETRS89-TM06;



A simbologia adotada nas figuras do EIA permite uma leitura clara e inequívoca das temáticas abordadas



A PROCESL enviará à DGT, em resposta ao referido parecer, comprovativo das informações solicitadas, designadamente do seu registo como produtora de cartografia temática antes de
finalizado o prazo de emissão da conformidade do EIA
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6.4

ESTRUTURA DO EIA
O presente EIA é composto pelo Relatório Síntese, o presente documento, estruturado
nos seguintes capítulos:


No Capítulo 1, Introdução, é feita a identificação do proponente, a identificação
do projeto e da fase de desenvolvimento do mesmo, a identificação do
Proponente e da entidade licenciadora ou competente para a autorização, a
identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA, indicando o seu período
de elaboração, e referidos os antecedentes do EIA.



No Capítulo 2, Caracterização geral do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, de
modo a facilitar a compreensão do projeto, face ao atualmente existente.



No Capítulo 3, Enquadramento legal, em que são apresentados os requisitos
legais de enquadramento de AIA, dos diversos de descritores a analisar e da
indústria extrativa.



No Capítulo 4, Objetivos e Justificação do Projeto, são descritos os objetivos e a
necessidade do projeto, bem como os seus antecedentes é feita referência à sua
conformidade com os instrumentos de gestão territorial e apresentados os
principais benefícios da sua implementação para a comunidade.



No Capítulo 5, Descrição do Projeto, salientam-se os principais aspetos
relacionados com o projeto e respetivo enquadramento territorial,
nomeadamente:
o Localização do projeto;
o Principais características do projeto, incluindo a conceção e o
enquadramento do mesmo no Caso Padrão, a exploração mineira e o
manuseamento de materiais, a ventilação, a drenagem e o enchimento;
o Valores de produção de concentrado;
o Balanço de massas;
o Infraestruturas de apoio e equipamentos;
o Acessos e estaleiros;
o Principais consumos de materiais, produtos, água e energia;
o Principais tipos de efluentes, resíduos e emissões expectáveis;
o Recursos Humanos
o Identificação e caracterização de alternativas;
o Projetos complementares;
o Programação temporal das várias fases do projeto;
o Investimento global;
o Principais atividades suscetíveis de gerar impactes ambientais.



No Capítulo 6, Metodologia do EIA, é descrita a metodologia aplicada no
desenvolvimento do estudo, bem como as entidades contactadas, para além
desta estrutura do EIA.



No Capítulo 7, Âmbito do EIA e Enquadramento do projeto, é definido o âmbito
de desenvolvimento dos descritores ambientais, definida a área de estudo e
efetuado o enquadramento territorial e administrativo do projeto.



No Capítulo 8, Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto, descreve-se a
situação ambiental da área em estudo antes da implementação do projeto,
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analisando as componentes ambientais mais suscetíveis de serem perturbadas
pela construção e exploração do mesmo. Analisa-se ainda o cenário de projeção
da situação atual na ausência de projeto;


No Capítulo 9, Análise de Risco, efetua-se uma análise global dos principais
riscos associados ao projeto;



No Capítulo 10, Projeção da Situação de Referência, caracteriza-se a evolução
do Complexo Mineiro na ausência do projeto;



No Capítulo 11, Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação, identificam-se e
avaliam-se os principais impactes negativos e positivos, decorrentes das fases de
construção e exploração, definindo- se medidas de mitigação e valorização para
os impactes gerados.



No Capítulo 12, Plano Geral de Monitorização, são apresentadas as diretrizes a
que obedecerá o Plano Geral de Monitorização.



No Capítulo 13, Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, identificam-se os
aspetos e variáveis que deverão ser alvo de obtenção futura de informação.



No Capítulo 14, Conclusões, resumem-se as principais conclusões do estudo
efetuado. Apresenta-se uma síntese conclusiva da análise de impactes realizada
e das principais recomendações para a mitigação dos impactes negativos ou
potenciação dos positivos.



No Capítulo 15, Referências Bibliográficas, apresenta-se a bibliografia e
cartografia consultada durante a realização do EIA.

Complementarmente ao presente EIA, foi elaborado o conjunto de Anexos que se lista
em seguida, nos quais estão incluídos elementos considerados necessários para o
complemento dos aspetos descritos no presente Relatório Síntese:
ANEXO I – DECISÃO E PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO À PROPOSTA DE
DEFINIÇÃO DE ÂMBITO
ANEXO II – BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR MANAGEMENT OF TAILINGS AND
WASTE-ROCK IN MINING ACTIVITIES
ANEXO III – ELEMENTOS DE APOIO AO FACTOR AMBIENTAL RECURSOS HÍDRICOS
SUBTERRÂNEOS
ANEXO IV – ELEMENTOS DE APOIO À DESCRIÇÃO DO PROJETO
ANEXO V – ENTIDADES CONTACTADAS
ANEXO VI – RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES SÍSMICAS
ANEXO VII – AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA
Faz ainda parte integrante do EIA o Resumo Não Técnico (RNT), cuja estrutura e
conteúdo obedecem aos “Critérios de Boa Prática para Elaboração e Avaliação de
Resumos Não Técnicos” (APAI/APA, 2008).
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Esta página foi propositadamente deixada em branco
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7
7.1

ÂMBITO DO EIA E ENQUADRAMENTO DO PROJETO
DEFINIÇÃO DE ÂMBITO E OBJETIVOS
A definição do âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é um importante
requisito para o correto desenvolvimento da análise a assegurar pois permite
identificar os domínios de análise a abranger e, acima de tudo, o seu grau de
aprofundamento, em função do tipo de impactes induzidos pelo Projeto e da
especificidade e sensibilidade do ambiente que o vai acolher.
De facto, o Projeto em causa apresenta algumas especificidades que importa
considerar de forma cuidada, e que devem ser acauteladas sob o ponto de vista
ambiental.
Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, estejam
identificados e também contemplados na legislação aplicável, importa reconhecer, na
definição do âmbito do presente EIA, quais os descritores ambientais que mereceram
um cuidado particular e, consequentemente, maior aprofundamento.
O objetivo deste EIA é, como já referido, identificar, caracterizar e avaliar os principais
impactes ambientais resultantes do Projeto de Expansão do Zinco, no sentido de
definir as medidas necessárias à minimização/compensação dos impactes negativos.
Neste contexto, o Proponente decidiu recorrer à elaboração de uma Proposta de
Definição de Âmbito com vista a balizar, desde logo, o âmbito de avaliação a
considerar na elaboração do presente EIA que avalia os impactes resultantes da
construção e exploração do Projeto de Expansão do Zinco.
Sem pôr em causa a necessidade de se abordarem todos os fatores ambientais
tipicamente relevantes neste tipo de projetos, foi possível, durante a PDA, identificar
aqueles que se afiguravam como mais importantes e hierarquizá-los tendo em
consideração, para além das características do Projeto, o seguinte:


As novas infraestruturas a construir à superfície localizam-se, maioritariamente,
em área artificializada;



Proximidade à ribeira de Oeiras, integrada no Sítio Guadiana - PTCON0036;



Importância socioeconómica da atividade da SOMINCOR, a nível nacional, mas,
principalmente a nível regional e local;



Potencial interferência com ocorrências de natureza arqueológica, dadas as
características da área de estudo.

Neste contexto, assumindo uma classificação em três grupos de fatores, foram
considerados:
1. Fatores muito importantes: Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais,
Património Arqueológico e Etnológico, Recursos Hídricos Subterrâneos,
Recursos Hídricos Superficiais, Sistemas Ecológicos, Gestão de Resíduos,
Ordenamento do Território e Condicionantes;
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2. Fatores importantes: Ambiente Sonoro e Socioeconomia;
3. Fatores pouco importantes: Clima, Solos. Uso, Capacidade e Ocupação do
Solo. Qualidade do Ar e Paisagem.
Deste modo, o âmbito do Estudo de Impacte Ambiental reflete-se na análise dos
seguintes fatores ambientais:
Fatores muito importantes


Geologia, Geomorfologia, Recursos Minerais e Gestão de Recursos Hídricos
Subterrâneos, no sentido de analisar a eventual ocorrência de impactes ao nível
dos recursos geológicos, da geomorfologia e dos recursos hídricos subterrâneos,
decorrentes da implementação do Projeto, face às suas características;



Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais, onde foi dada especial
importância às características de quantidade e qualidade de água a descarregar
na ribeira de Oeiras, resultante da extração de minério, bem como à qualidade
da água da própria ribeira;



Sistemas Ecológicos, com o objetivo de analisar as eventuais afetações sobre a
Flora, a Fauna e os Habitats, considerando ainda que a área de estudo coincide
parcialmente com uma zona sensível do ponto de vista ecológico;



Património Arqueológico e Etnológico, para prevenir qualquer tipo de eventual
afetação, numa área de estudo rica em ocorrências de interesse patrimonial
como verificado em estudos anteriores;



Gestão de Resíduos, com o objetivo de analisar se a gestão de resíduos prevista
no projeto induz impactes negativos sobre o ambiente ou se, pelo contrário,
contribui para a sua mitigação;



Ordenamento do Território e Condicionantes, com o intuito de avaliar a
compatibilidade da ocupação de novos espaços propostos no Projeto com os
usos estabelecidos nos Planos Diretores Municipais (PDM).

Fatores importantes


Ambiente Sonoro, com o objetivo de analisar, em que medida a implementação
do Projeto poderá incrementar os níveis de ruído decorrentes das atividades
atualmente desenvolvidas no Complexo Mineiro;



Socioeconomia, atendendo aos impactes na qualidade de vida das populações
locais e regionais, foram caracterizadas as componentes demográficas,
económicas e sociais.

Fatores pouco importantes
Para além dos fatores ambientais apresentados que, atendendo ao tipo de Projeto e à
localização prevista para as respetivas infraestruturas de apoio, mereceram, à partida,
um maior desenvolvimento e aprofundamento, foram ainda analisados os seguintes
fatores ambientais:
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Clima, com o intuito de obter informação de base para a correta avaliação de
impactes sobre outros fatores biofísicos, assumindo particular importância o
regime de ventos.



Paisagem, como descritor integrador dos fatores biofísicos que vão ser alterados
pela construção à superfície de infraestruturas do Projeto, uma vez que a
modificação dos padrões de ocupação do espaço e da sua morfologia vai,
inevitavelmente, conferir uma nova qualidade biofísica e visual à paisagem, quer
durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração.



Qualidade do Ar, com o objetivo de analisar, em que medida a implementação
do Projeto poderá incrementar os níveis de poluição atmosférica, decorrentes
das atividades atualmente desenvolvidas no Complexo Mineiro;



Solos: Uso, Capacidade e Ocupação, na medida em que, como resultado da
implementação da nova área industrial à superfície, haverá alteração, ainda que
pontual, do uso do solo e da sua ocupação.

No âmbito definido e com vista à concretização dos objetivos propostos, foi
estabelecida uma área de estudo que se apresenta seguidamente.

7.2

APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo foi definida com base nas características da envolvente do Projeto,
nomeadamente nos aspetos biofísicos e socioculturais. Por esta razão, não foi
considerada apenas a zona diretamente afetada pelo Projeto mas também a sua
envolvente que, pela proximidade, poderá ser afetada pela construção e exploração do
mesmo.
Assim, a área base do presente estudo abrange o Complexo Mineiro de Neves–Corvo,
designadamente a área industrial, incluindo a mina e as infraestruturas associadas, a
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), o Reservatório do Cerro da Mina
(RCM), a Central de Pasta e a ligação Mina-IRCL, para além das respetivas envolventes
próximas. Considera-se que esta área funcionará como o recetor imediato das
transformações determinadas pelo Projeto.
Para cada fator ambiental do Projeto foi estabelecida uma área de influência do
mesmo, sendo esta a área até onde é expectável que se façam sentir os efeitos do
projeto, podendo variar, por isso, de acordo com os diferentes sistemas naturais ou
humanizados considerados. Deste modo, a área de estudo será expandida consoante o
fator ambiental em análise, para que possam ser tidos em conta os potenciais efeitos
resultantes das atividades de construção e de exploração do projeto, possibilitando a
posterior previsão e avaliação dos impactes diretos e indiretos respetivos (exemplo:
recursos hídricos superficiais).
Para os fatores ambientais em que não são expectáveis impactes ou em que os
potenciais impactes se restringem à zona de intervenção do Projeto, a área de estudo
a analisar será mais restringida.
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Na Figura 7.1 apresenta-se a área de estudo à escala 1/25 000. Em termos
cartográficos, a área de estudo apresenta cerca de 2 102 ha, dos quais cerca de 155 ha
correspondem à Área Industrial da Mina existente, cerca de 3,4 ha à ligação Mina-IRCL
e cerca de 190 ha à IRCL.
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7.3

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
O enquadramento institucional e administrativo foi efetuado com base na legislação
relativa à Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS),
nomeadamente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/86, de 26 de março,
alterada pelo Decreto-Lei n.º 46/89, pelo Decreto-Lei n.º 163/99, de 13 de maio, pelo
Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de
novembro.
O Projeto em análise desenvolve-se nos concelhos de Castro Verde e Almodôvar,
sendo expetável que os seus efeitos se façam sentir diretamente nas freguesias de
Santa Bárbara de Padrões e da União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos
Padrões, no que respeita à presença do Complexo Mineiro. Em termos das
consequências da exploração do Projeto, nomeadamente no que se refere às
interações da mina com o ambiente da envolvente, os potenciais efeitos poderão
fazer-se sentir nas restantes freguesias dos referidos concelhos.
A área de estudo insere-se assim nas seguintes unidades territoriais 9
NUT II – Alentejo;
NUT III – BAIXO Alentejo;
NUT IV – Concelho de Castro Verde;
Freguesia de Santa Bárbara de Padrões.
NUT IV – Concelho de Almodôvar;
Freguesia designada por União das Freguesias de Almodôvar e
Graça dos Padrões.
O enquadramento institucional e administrativo do Projeto é apresentado na
Figura 7.2.

9 Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/86, de 26 de março, alterada pelo Decreto-Lei n.º 46/89, pelo Decreto-Lei n.º
163/99, de 13 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de novembro. Para
efeitos de organização territorial e para obtenção de fundos comunitários, as unidades territoriais foram redefinidas, através do
Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de abril (não havendo contudo qualquer alteração no caso dos concelhos em análise).
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8

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO

8.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O objetivo da caracterização da situação atual efetuada neste Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) é o de servir de suporte à análise dos principais impactes ambientais
potencialmente gerados pelo Projeto em análise, nos fatores ambientais alvo de
análise neste Relatório.
Neste contexto, a caracterização da situação atual apresentada para os fatores
ambientais analisados será detalhada, contemplando uma recolha, análise e
interpretação dos dados mais atualizados constantes de bibliografia e cartografia
disponíveis, dando particular atenção a estudos realizados especificamente no
complexo mineiro e/ou que tenham sido elaborados na área envolvente do projeto.
Na caracterização da situação atual do ambiente apresentada considerou-se como
área de estudo de base para os diversos fatores ambientais a área base do EIA o
Complexo Mineiro de Neves-Corvo, designadamente a área industrial, incluindo a mina
e as infraestruturas associadas, a Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), o
Reservatório do Cerro da Mina (RCM), a Central de Pasta, a ligação Mina-IRCL e a área
de implantação da nova CPV, para além das respetivas envolventes próximas.
Contudo, a área de estudo poderá ser alargada sempre que se revelar necessário, para
que possam ser tidos em conta os potenciais efeitos resultantes das atividades de
construção e de exploração do Projeto, possibilitando a posterior previsão e avaliação
dos impactes diretos e indiretos respetivos.
Para a caracterização da situação atual assumiu-se que todas as infraestruturas
ambientalmente já aprovadas se encontram construídas e em operação,
nomeadamente que a deposição de rejeitados é feita sob a forma de pasta na
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo e que o reservatório do Cerro da Mina
associado a este projeto, bem como as ampliações das unidades industriais estão já
concluídos.

8.2

CLIMA

8.2.1

Enquadramento climático regional
A área de estudo insere-se numa vasta área de clima do tipo continental, subtipo
Alentejo oriental. Os verões são de tipo muito quente e os invernos são do tipo fresco
(DAVEAU et al. 1985).
Como principais fatores regionais determinantes do clima da região salienta-se a sua
posição geográfica no interior do Alentejo, afastada do litoral, não beneficiando por
isso da influência moderadora do oceano.
Por se tratar de uma vasta área sem formas de relevo significativas na área envolvente,
não se verificam variações climáticas com significado. O entalhe da rede hidrográfica
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só muito localmente determina contrastes térmicos dado que o desnível entre a
superfície plana dos topos e o talvegue dos cursos de água raramente ultrapassa
algumas dezenas de metros.

8.2.2

Estações meteorológicas
O clima da área de estudo foi caracterizado com base nos registos das variáveis
climáticas da estação meteorológica de Neves-Corvo, localizada na área do Complexo
Mineiro, correspondentes a um período de 10 anos, de 2006 a 2015 (SOMINCOR,
2016). Para algumas variáveis consideram-se também os valores da Normal
Climatológica do período de 1951-1980 da estação climatológica de Beja, publicados
pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ex-Instituto Nacional de Meteorologia
e Geofísica (INMG 1991). A estação climatológica de Beja, pela sua interioridade e
proximidade, é a que representa de forma mais aproximada as características
climáticas da área de estudo.
Na Tabela 8.1 apresentam-se as características gerais das estações climatológicas
consideradas.
Tabela 8.1 – Características gerais das Estações Meteorológicas
Designação

Latitude
(N)

Longitude
(O)

Altitude
(m)

Período de Registo

Neves-Corvo

37°34'

7º58'

225

2006-2015

Beja

38°01'

7º52'

246

1951-1980

Fonte: INMG 1991 e SOMINCOR

8.2.3

Temperatura do ar
Na Figura 8.1 são apresentados os valores médios mensais de temperatura tendo por
base os registos na Estação Meteorológica de Neves-Corvo no período 2006-2015.
Verifica-se que a temperatura média anual do ar em Neves-Corvo no período 20062015 foi de 17,0⁰C. O regime mensal médio apresenta valores máximos nos meses de
verão, destacando-se julho e agosto com 25,0⁰C e 25,1⁰C. Os valores mínimos
registam-se no inverno, em janeiro, com temperatura média de 9,8⁰C, estabelecendose a amplitude térmica de 15,2⁰C.
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Figura 8.1 – Regime térmico em Neves-Corvo, 2006-2015 (Fonte: SOMINCOR, 2016)

As temperaturas máximas das médias mensais registam-se em julho, com 34,2⁰C, e as
temperaturas mínimas das médias mensais descem a 4,5⁰C no mês de janeiro,
seguindo de perto o ritmo da temperatura média mensal.
As temperaturas máximas absolutas no período considerado ocorreram com maior
frequência nos meses de julho e agosto, atingindo o valor máximo de 42,5⁰C. As
temperaturas mínimas absolutas registaram-se com maior frequência em dezembro,
contudo o mês que registou a temperatura mais reduzida foi fevereiro, em 2012, com
a temperatura a descer até aos -5,5⁰C.

8.2.4

Vento
A estação climatológica de Neves-Corvo não dispõe de registos de vento, pelo que se
consideraram os registos da estação climatológica de Beja, que representa de forma
mais aproximada as características climáticas da área de estudo.
Os rumos do vento mais frequentes anualmente em Beja são Oeste (O) e Noroeste
(NO) com 28% e 15,7%, respetivamente (Tabela 8.2 e Figura 8.2). A velocidade média
anual do vento é de 15,3 km/h. O vento que atinge velocidade média mais elevada
(18 km/h) é proveniente do setor Sudoeste (SO). Os ventos calmos (velocidade do
vento inferior a 1 km/h) são muito pouco frequentes, verificando-se anualmente a
ocorrência de 0,5%, em média.
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Tabela 8.2 – Frequência e velocidade do vento em Beja, 1956-1980
N
Mês

f

NE
v

f

E
v

f

SE
v

f

S
v

f

SO
v

f

O
v

f

NO
v

f

C Média Número de dias
v

f

v

v
36
km/h

v
55
km/h

Jan

7,4 11,6 12,4 12,2 15,9 13,0 12,6 18,1 8,4 17,0 15,5 18,7 16,7 16,3 9,6 14,2 0,4 15,6

1,7

0,0

Fev

9,4 11,3 12,9 13,4 11,5 12,7 10,1 18,3 11,0 18,7 17,4 21,7 18,8 18,6 8,3 15,3 0,5 16,4

2,3

0,1

Mar

8,2 14,3 10,7 13,9 11,0 13,6 8,7 16,0 7,3 16,4 16,4 19,9 24,2 17,4 13,2 15,7 0,4 15,9

1,5

0,0

Abr

12,3 13,5 10,0 14,2 7,0 12,1 6,1 13,7 6,8 17,0 13,0 17,8 26,8 17,0 17,7 15,6 0,4 15,3

0,8

0,0

Mai

9,4 13,9 6,5 14,3 4,5 13,1 5,6 13,9 7,2 15,4 14,2 16,3 21,3 16,7 19,8 15,6 0,4 15,4

0,5

0,0

Jun

7,4 13,3 5,4 13,5 4,7 11,3 5,5 12,9 7,6 13,7 13,1 15,7 38,1 16,8 17,6 15,3 0,4 15,1

0,5

0,0

Jul

6,5 13,6 3,4 12,6 4,1 10,9 4,5 12,8 5,8 12,8 9,2 13,8 42,4 17,2 23,6 15,8 0,3 15,7

0,5

0,0

Ago

7,1 13,9 4,5 13,6 3,7 11,9 4,1 13,2 4,6 13,6 8,6 14,5 44,4 17,0 22,8 6,1 0,2 15,8

0,4

0,0

Set

6,5 11,7 4,9 11,2 6,4 11,7 7,8 14,6 9,7 13,5 12,3 15,6 35,0 15,8 16,7 14,3 0,8 14,2

0,3

0,0

Out

10,5 12,0 11,1 11,9 12,1 12,8 13,7 16,6 10,0 16,2 10,5 18,4 19,1 15,6 12,4 14,0 0,6 14,7

1,1

0,0

Nov

10,5 11,8 13,7 12,2 15,2 11,8 10,2 16,6 7,8 18,4 10,2 18,6 18,5 16,3 13,3 14,5 0,6 14,6

1,5

0,0

Dez

11,1 11,3 13,9 11,5 13,8 12,4 9,8 16,4 8,6 18,3 11,8 21,4 18,2 17,9 12,3 14,2 0,5 15,2

1,9

0,1

Ano

8,8 12,7 9,1 12,8 9,1 12,4 8,2 15,9 8,0 16,1 12,6 18,0 28,0 16,9 15,7 15,2 0,5 15,3

13,0

0,2

Legenda: C- ventos calmos; f – frequência média do vento (%); v – velocidade média do vento (km/h)
Fonte: INMG, 1991

No inverno, os ventos mais frequentes em Beja são dos rumos Oeste (24%) e Sudoeste
(17%) e registam-se em março e fevereiro, respetivamente. A velocidade média do
vento mais elevada atinge-se em fevereiro (22 km/h) do rumo Sudoeste. Os ventos
calmos são muito pouco frequentes, registando-se, em média, 0,5% em fevereiro.
Na primavera verifica-se um aumento significativo da frequência do vento Oeste e
Noroeste, atingindo 38% em junho. Embora com pouca expressão também se verifica
um aumento da frequência do vento do rumo Norte. Nesta estação do ano atinge-se a
velocidade média de 18 km/h em abril, de rumo Sudoeste (Figura 8.2). Na dependência
do aumento da temperatura, forma-se "vento de gradiente" que tem como
consequência a diminuição progressiva da frequência de calmas (quase ausentes),
principalmente a partir do início da tarde (0,3% em junho).
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Figura 8.2 - Frequência e velocidade do vento em Beja, 1956-1980

O verão surge como a estação do ano em que os ventos de Oeste e Noroeste
aumentam a predominância, já evidenciada na primavera, registando-se a maior
frequência em agosto, com 44% do rumo Oeste e em julho com 24% do rumo
Noroeste. As velocidades médias mais elevadas registam-se em julho e agosto,
rondando 17 km/h do rumo Oeste (Figura 8.2).
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No outono os ventos de Oeste e Noroeste registam uma redução substancial, ao
mesmo tempo que se verifica um aumento da frequência dos ventos dos outros
rumos, sobretudo dos rumos Norte, Nordeste e Este, que duplicam a frequência
relativamente ao verão. Não obstante, o vento de Oeste continua a ser o mais
frequente (19% em outubro). A maior velocidade média atinge-se em dezembro
(21 km/h) do rumo Sudoeste.

8.2.5

Precipitação
A precipitação anual média em Neves-Corvo é de 524,7 mm, o período de dados
medidos pela Estação Meteorológica da SOMINCOR entre 2006 e 2015.
A análise do regime mensal da precipitação evidencia um período chuvoso, com
precipitação mensal entre 47 mm e 94 mm, que se estende de outubro a abril e
representa cerca de 88% da precipitação anual média, e outro, seco, de maio a
setembro, com precipitação reduzida e coincidindo com os meses mais quentes (Figura
8.3).
Os maiores valores de precipitação ocorrem no outono, sendo dezembro o mês mais
pluvioso, com cerca de 94 mm de precipitação acumulada mensal, em média. O valor
mínimo atinge-se em pleno verão, no mês de julho, sem ocorrência de precipitação
durante os 10 anos analisados (Figura 8.3).

Figura 8.3 – Regime pluviométrico em Neves-Corvo, 1983–2005

8.2.6

Insolação
Segundo o Atlas do Ambiente (CNA, 1974), a insolação, intervalo de tempo de sol
descoberto, atinge, em média, entre 2 900 horas e 3 000 horas anualmente em NevesCorvo.
O ritmo intermensal, considerando os registos da estação climatológica de Beja,
apresenta alguma regularidade no outono e no inverno, verificando-se nestes meses
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os menores valores de percentagem de insolação (quociente entre a insolação e a
insolação máxima possível, dada por tábuas astronómicas), com o mínimo em
janeiro (49%). A partir da primavera assiste-se a uma subida acentuada no ritmo da
insolação. Os meses de verão, com nebulosidade reduzida, são os que registam os
valores mais elevados, destacando-se julho e agosto com 83%.

8.2.7

Evaporação
A evaporação anual média em Neves-Corvo, considerando o período 2006 a 2015, é de
1 935 mm, valor que se considera muito elevado. Deste período foram excluídos os
anos 2013 e 2014 por não apresentarem um registo suficiente de dados.
A análise do regime mensal da evaporação evidencia um período com valores muito
elevados, entre 203 mm e 318 mm, de junho a setembro, na dependência direta dos
elevados valores de insolação e de temperatura do ar que se verificam naqueles meses
(temperatura média mensal entre 21,4⁰C e 25,1⁰C e temperatura máxima média
superior a 30⁰C).
Os menores valores de evaporação ocorrem no final do outono e no inverno,
observando-se o valor mínimo, de 48 mm, em janeiro, um mês mais frio e com valores
de insolação reduzidos.

8.2.8

Humidade relativa do ar
Segundo o Atlas do Ambiente (CNA, 1974), a humidade relativa do ar é, em média,
anualmente, de 70% às 9 horas em Neves-Corvo. Considera-se que a humidade relativa
do ar às 9 horas é representativa da humidade média diária.
O ritmo intermensal da humidade do ar manifesta a estreita relação com a
temperatura do ar, observando-se, naturalmente, menores valores da humidade do ar
nos meses de verão, mais quentes. Segundo os registos da estação climatológica de
Beja, em agosto a humidade desce a 34%, em média, às 18 horas. No final do outono e
nos meses de inverno (período chuvoso e de temperatura do ar baixa), a humidade do
ar atinge os valores mais elevados, destacando-se dezembro e janeiro com 82% e 81%,
respetivamente às 12 horas e às 18 horas.

8.2.9

Classificação climática
De acordo com critérios simples de classificação, baseados na temperatura média do
ar, na humidade relativa e na precipitação, o clima da área de Neves-Corvo é:


Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar de 17,0°C) e
moderado (amplitude média da variação anual da temperatura do ar de 15,2°C);



Quanto à humidade do ar: seco (humidade relativa anual média do ar rondando
70% às 9 horas);



Quanto à precipitação: semi-árido (precipitação anual média de cerca de
524 mm).
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8.3

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

8.3.1

Enquadramento geomorfológico
A área de estudo localiza-se na Zona Sul Portuguesa (ZSP), na peneplanície do Baixo
Alentejo, que se caracteriza por apresentar extensas áreas a cotas da ordem dos
250 m, em terrenos essencialmente metamórficos não carbonatados.
A ZSP apresenta uma acentuada uniformidade litológica sendo essencialmente
constituída por turbiditos pouco metamorfizados (grauvaques, siltitos e pelitos) do
Grupo do Flysch do Baixo Alentejo (Oliveira in Oliveira et al., 1984), intercalados pelo
Complexo Vulcano-Sedimentar (CVS) e pela Formação Filito-Quartzítica indiferenciada
da Faixa Piritosa.
No aspeto geomorfológico, a região em estudo apresenta uma vergência para SW, com
dobras verticais simétricas dominando a parte norte, enquanto a Sul são
predominantes as dobras assimétricas de flanco longo com cavalgamentos e clivagem
menos penetrativas. A atividade tectónica e a erosão influenciam a maior parte dos
elementos morfológicos regionais.
Na área onde se desenvolve o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, o relevo apresentase, de um modo geral, dissecado pela rede hidrográfica, o que permitiu a atuação da
atividade erosiva, levando a que as antigas aplanações se encontrem atualmente mais
reduzidas, sendo possível, através dos níveis de cimos, reconstituir a ondulação do
terreno.
As rochas mais brandas, como os turbiditos e os pelitos, são mais afetadas pela erosão
e apresentam-se escavadas, enquanto nos locais onde se verifica um predomínio de
grauvaques, que constituem em geral camadas mais espessas, a peneplanície se
encontra um pouco mais conservada, como acontece na área envolvente e a Sul da
IRCL.
Localmente, a área correspondente à projeção superficial do jazigo do Lombador
Fase 2 situa-se a altitudes entre 230 m e 240 m, aproximadamente, sendo recortada
por três pequenas linhas de água de direção NNW-SSE, com pequena expressão
morfológica, afluentes da ribeira de Oeiras.
As áreas de expansão das infraestruturas relacionadas com o Projeto, existentes na
área industrial do complexo mineiro, correspondem a áreas artificializadas do
Complexo Mineiro de Neves-Corvo; contudo, a localização proposta para a nova
chaminé de ventilação de exaustão, CPV23, e a área a montante da IRCL que será
utilizada para expansão desta infraestrutura situam-se fora dessas áreas
artificializadas, constituindo as atividades relativas a estas componentes do projeto
atividades de greenfield.
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8.3.2

Enquadramento geológico
A caracterização geológica da área de estudo foi efetuada com base na cartografia
geológica disponível, nomeadamente, a Carta Geológica de Portugal, à escala
1:200 000, Folha 8, publicada pelos Serviços Geológicos de Portugal, em 1992, e
respetiva Notícia Explicativa e em reconhecimento de campo efetuado no local (Figura
8.4) Procedeu-se ainda à consulta bibliográfica de vários estudos e trabalhos
desenvolvidos na área do Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
A área em estudo integra-se geologicamente na Zona Sul Portuguesa (ZSP) a qual é
maioritariamente constituída por uma espessa sucessão de xistos e grauvaques, de
idade carbónica, apresentando-se estes dispostos em sequências rítmicas (fácies
flysch) às quais se sobrepõe um conjunto de rochas vulcânicas ácidas e básicas do
Devónico superior e calcários. Dentro da ZSP a área de estudo encontra-se inserida na
Faixa Piritosa Ibérica, localmente constituída por rochas do Complexo VulcanoSedimentar (CVS) e do Grupo de Flysch do Baixo Alentejo (GFBA) (Figura 8.4).
O CVS corresponde a uma sequência vulcano-sedimentar constituída por rochas
vulcânicas ácidas e sedimentares, como riólitos a riodacitos, tufitos, xistos negros a
siliciosos, xistos “borra de vinho”, siltitos e jaspes, disposta em estrutura em anticlinal
de direção NW-SE, onde no núcleo se encontram os xistos negros e os quartzitos
pertencentes ao Grupo Filito-Quartzítico. O Complexo Mineiro de Neves-Corvo situa-se
no seu extremo SE.
Esta unidade resulta da ocorrência de três episódios de vulcanismo ácido separados
por sedimentos vulcanogénicos terrígenos com ainda a presença de diabases e
queratófiros (microdioritos) intrusivos. Em afloramento, o CVS apresenta duas
sequências distintas: uma sequência inferior com composição essencialmente
vulcânica, com vulcanitos ácidos e básicos, e intercalações de xistos indiferenciados.
Devido à tectónica compressiva, responsável por cavalgamentos, processos sinsedimentares e erosão submarinha, a sequência estratigráfica do CVS nem sempre
surge completa.
De acordo com Carvalho & Ferreira (n.d.), as cinco massas lenticulares de sulfuretos
maciços polimetálicos, situam-se no topo da sequência inferior, contudo, este nível
não tem sido referenciado na área aflorante, carecendo de uma cartografia muito
detalhada e pesquisa de índices-guia para a sua localização (Figura 8.5).
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Figura 8.4 - Enquadramento geológico e geotectónico da área de estudo
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Fonte: adaptado do Plano de Lavra, SOMINCOR – 2008

Figura 8.5 – Secção estratigráfica esquemática

O Grupo de Flysch de idade mais recente e de características sedimentares típicas, é
composto por alternâncias monótonas de xistos argilosos e grauvaques, recobrindo o
CVS, sendo o Grupo que se encontra melhor representado ao nível de afloramento,
através da Formação de Mértola, definida como a unidade basal deste Grupo. A
Formação de Mértola é constituída por uma sucessão de depósitos turbidíticos
compostos por grauvaques, siltitos e pelitos com intercalações conglomeráticas com
sentido de progradação para SSW, sendo a formação mais recente que assenta sobre o
CVS.
Os grauvaques afloram em bancadas maciças com espessuras variáveis, de
centimétricas a métricas, e os conglomerados apresentam estruturação interna visível,
enquanto os siltitos e pelitos se encontram finamente estratificados. O estudo das
paleocorrentes evidencia transporte no sentido NNW-SSE, tendo sido condicionado
por depressões importantes e por carreamentos sin-sedimentares a partir do Viseano
Superior (Oliveira, 1980-1990).

8.3.3

Sismicidade e neotectónica
Portugal encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e a
Euroasiática, sendo esta fronteira, genericamente designada por falha AçoresGibraltar, apresentando uma razoável atividade sísmica associada à interação das duas
placas. Pela análise dos estudos sobre sismicidade histórica observa-se que vários
sismos tiveram origem nesta fronteira de placas afetando de um modo global todo o
território continental.
Os dados sobre sismicidade do Instituto de Portugal do Mar e Atmosfera demonstram
que a atividade sísmica mais intensa e destrutiva na região foi também registada em
1755, correspondendo a sismos com epicentros situados na zona intraoceânica,
localizada a Sul do Banco de Gorringe.
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De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como
“ruinosos”, provocando danos em alvenarias tipo C10, com colapso parcial e alguns
danos em alvenarias tipo B11, provocando ainda a torção e queda de chaminés,
monumentos e torres. Estes sismos provocam o movimento das estruturas sobre as
fundações, se não estão ligadas inferiormente, e provocam a abertura de fraturas em
chão húmido e em vertentes escarpadas.
De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e
Pontes (RSAEEP, 1983) a área em estudo insere-se na zona sísmica A, considerada a
zona de maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra
classificado, sendo a influência dessa sismicidade representada por um coeficiente de
sismicidade  = 1,0.
De acordo com o Eurocódigo 8 - Projeto de estruturas para resistência aos sismos
(EC8), a ação de fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode ser sistematizada
em dois grandes tipos (Figura 8.6):


Ação sísmica do tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande
magnitude e com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e
Africana);



Ação sísmica do tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e
pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática).

Figura 8.6 – Zonamento sísmico em Portugal Continental para os cenários de
sismo afastado (à esquerda) e sismo próximo (à direita)

O documento de regulamentação define, em função do tipo de ação sísmica
considerada e para cada uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de
referência de projeto, destacam-se as acelerações máximas de referência de projeto a
considerar para a zona em estudo na Tabela 8.3.

10 De execução ordinária e ordinariamente argamassadas, sem zonas de menor resistência tais como falta de ligação nos cantos,
mas não é reforçada nem projectada para resistir às forças horizontais.
11 Bem executadas e argamassadas, reforçadas mas não projectadas para resistir às forças horizontais.
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Tabela 8.3 – Aceleração de referência de projeto nas várias zonas sísmicas
Ação Sísmica Tipo 1

Ação Sísmica Tipo 2
2

2

Zona Sísmica

agR (m/s )

Zona Sísmica

agR (m/s )

1.1

2.5

2.1

2.5

1.2

2.0

2.2

2.0

1.3

1.5

2.3

1.7

1.4

1.0

2.4

1.1

1.5

0.6

2.5

0.8

1.6

0.35

-

-

Como se pode constatar da observação da referida tabela, a zona onde se insere o
Complexo Mineiro corresponde a uma zona sísmica 1.3, relativamente à ação sísmica
do tipo 1, e a uma zona sísmica 2.4 no que se refere à ação de tipo 2.
A Carta Neotectónica de Portugal Continental (Serviços Geológicos de Portugal, 1988)
não identifica qualquer falha ativa na área de estudo (Figura 8.7).
A área em estudo foi intensamente afetada por vários movimentos tectónicos, mas a
ausência de minerais indicativos de alta pressão põe em evidência pressões
metamórficas baixas até à fácies dos xistos verdes e mostram, geralmente, um
incremento para Norte.
Da observação do Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada
em Portugal Continental (Instituto Meteorologia, 1997) constata-se que no nosso país
a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X, correspondendo,
respetivamente, a sismos classificados como “forte” e “destruidor”. De acordo com a
escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma intensidade
sísmica máxima de grau VIII (Figura 8.7).
Com base na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200 000 (1988) encontram-se
cartografadas diferentes estruturas na área em estudo, como cavalgamento e/ou
carreamento e falhas, com maioritariamente direção NW-SE e, por vezes, com direção
NE-SW ou NNW-SSE (Serviços Geológicos de Portugal, 1988). Para além dos elementos
estruturais identificados na cartografia disponível interessada à área em estudo,
estudos e trabalhos efetuados evidenciam a presença de falhas de direção N-S,
subverticais, provavelmente do Devónico superior e que deverão corresponder ao
primeiro episódio de atividade tectónica em Neves-Corvo relacionado com fenómenos
de distensão crustal. Estes fenómenos são responsáveis pelo vulcanismo e pela
geometria da bacia (Silva et al., 1977).
O segundo episódio tectónico de carácter compressivo é contemporâneo da deposição
do Flysch, originando carreamentos que alteraram toda a sequência, a que se seguiu a
xistosidade associada a cavalgamentos de carácter complexo.
O terceiro, e último episódio tectónico, correspondem à ocorrência de falhas de
direções N30°W a N30°E, as quais parecem ter afetado e deslocado as massas de
sulfuretos, admitindo-se que sejam contemporâneas da falha da Messejana-Odemira.
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8.3.4

Recursos e valores geológicos
A região de Neves-Corvo, situada na zona Oeste da Faixa Piritosa Ibérica que se
estende pelo sul de Espanha e Portugal (Figura 8.8), constitui um importante jazigo de
sulfuretos maciços vulcanogénicos polimetálicos, caracterizado por uma elevada
zonalidade metálica vertical e lateral, com altos teores em cobre (Cu), estanho (Sn) e
zinco (Zn), sendo observável macroscopicamente nos sulfuretos maciços a presença de
pirite, calcopirite, cassiterite, galena, bornite, entre outros minerais. Estes minerais são
os constituintes principais da paragénese dos sulfuretos, que se revelam assim de
composição muito complexa e variada.

Fonte: Oliveira et al., 2004

Figura 8.8 – Localização dos centros mineiros mais importantes da Faixa Piritosa Ibérica
no mapa geológico simplificado

Segundo Pacheco, N. (2001), para além das concentrações elevadas de Cu, Sn e Zn,
com importante interesse económico, verifica-se ainda a presença de elementos
metálicos valorizantes, como é o caso da prata (Ag), ouro (Au) e índio (In) e de outros
considerados penalizantes como o arsénio (As), o antimónio (Sb), o bismuto (Bi) e o
mercúrio (Hg).
As lentículas de sulfuretos maciços e brecha estão interligadas e repartidas pelos
flancos do anticlinal de Neves Corvo-Rosário e constituem-se como um horizonte único
de mineralização em Neves-Corvo (SIORMINP, 2016). Além destes existem outros dois
tipos de mineralização, designados genericamente com os termos "rubané" e
"fissural", de componente fortemente silicatada e tendo como principais minerais
constituintes a pirite, a calcopirite e a cassiterite, e ainda a arsenopirite, a blenda, a
galena, a estanite e a tetraedrite-tenantite (Carvalho & Ferreira, n.d.).

159

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA
EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO
ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE
REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

As massas de sulfuretos maciços polimetálicos, como já referido, encontram-se
distribuídas pela estrutura de anticlinal presente. Assim, as massas de Corvo,
Lombador e Neves-Norte encontram-se no flanco NE do anticlinal de Neves CorvoRosário e inclinam 20° a 30° para NE; Neves-Sul e Zambujal encontram-se sobre o eixo
da dobra e Graça localiza-se no flanco SW e inclina 10° a 70° para SW (SIORMINP,
2016). Das cinco massas de sulfuretos maciços constituintes do Jazigo de Neves-Corvo,
encontram-se atualmente em produção os jazigos da Graça, de Neves, do Corvo,
Zambujal e do Lombador Fase 1. O projeto em estudo visa a exploração da massa
mineral designada por Lombador Fase 2.
O depósito mineral do Lombador é a maior das cinco massas minerais existentes no
Complexo Mineiro e está situado no sector norte da mina de Neves-Corvo. De acordo
com o estudo de pré-viabilidade de exploração (SOMINCOR, 2010) esta massa contém
cerca de 60% do minério metálico do Jazigo de Neves-Corvo por explorar, embora
ainda não estejam concluídos os trabalhos de prospeção e pesquisa, com vista à
determinação dos seus limites e características a Norte.

8.4

HIDROGEOLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

8.4.1

Considerações gerais
A análise do presente fator ambiental foi realizada tendo por base a bibliografia geral
existente sobre a área de estudo, nomeadamente, os dados disponibilizados pelo
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os constantes do
Estudo para os Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA, 2000), dos
Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almenda et al., 2000), e mais
recentemente, do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do rio Guadiana (PGBH RH7),
aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 22 de março.
Adicionalmente, foram ainda considerados os dados particulares obtidos no âmbito da
gestão ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, fornecidos pela SOMINCOR,
nomeadamente, o Relatório Ambiental Anual de 2015 e o relatório efetuado pela
Golder Associates (2010).

8.4.2

Enquadramento hidrogeológico
A área de estudo localiza-se na unidade hidrogeológica designada por “Sector Pouco
Produtivo” da Zona Sul Portuguesa (ZSP), a qual é, em termos gerais, a mais pobre em
recursos hídricos subterrâneos. Esta escassez deve-se, por um lado, à fraca aptidão
hidrogeológica dos materiais que a constituem e, por outro, ao facto de grande parte
da área abrangida por aquela zona apresentar uma pluviosidade bastante fraca
(Almeida et al., 2000)
De um modo geral, a ZSP é constituída por formações de produtividade reduzida, com
caudais de exploração reduzidos, ocorrendo no entanto casos particulares, que devido
à fracturação mais penetrativa acompanhada de quartzo e/ou à presença de bancadas
de grauvaques de granulometria mais grosseira, permitem caudais mais avultados.
Quando há o predomínio de xistos, estes têm tendência para colmatar as fraturas
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devido à argilização e ao peso do material rochoso, dificultando a percolação, o que se
traduz por uma menor produtividade das formações.
Segundo Almeida et al.( 2000), as águas presentes na ZSP são muito mineralizadas e
duras, com concentrações elevadas de cloretos, sódio, entre outros. Contudo estas
características são inesperadas para água que circulam em materiais pouco reativos
como xistos e grauvaques. A distribuição espacial das concentrações das espécies
principais não é homogénea mas verifica-se uma tendência para uma maior
concentração destes elementos a leste, na Bacia do Guadiana. As águas da ZSP
apresentam geralmente valores de dureza total, pH, manganês, cloretos,
condutividade, sódio, ferro, magnésio e sulfatos superiores ao VMR para águas para
consumo humano.
Considera-se que o meio aquífero em referência apresenta um comportamento de
aquífero livre de dupla porosidade, ou seja, poroso nas zonas mais superficiais, onde as
formações se encontram mais alteradas e essencialmente fissurado no domínio mais
profundo, com valores de permeabilidade muito baixos.
Segundo Fernández-Rubio & Fernández Lorca (1985), considera-se localmente a
presença de mais duas unidades aquíferas:


Uma intermédia, constituindo uma camada de transferência de massas de água,
não só em direção ao meio aquífero superficial, como também em profundidade
no sentido do “reservatório” de água subterrânea;



Outra profunda, que constituía, antes de ser atingida pela traçagem mineira, um
importante aquífero confinado proporcionando fluxos ascendentes, alcançando
por vezes a superfície topográfica. O rebaixamento aquífero resultante dos
trabalhos mineiros teve como consequência a redução da carga piezométrica
adquirindo esta unidade atualmente características de aquífero livre.

A recarga deste complexo sistema está relacionada com a infiltração eficaz, que se
processa diretamente através da precipitação atmosférica, havendo ainda um
importante contributo com origem na rede hidrográfica por perdas de escoamento nas
zonas mais fissuradas. Nestas formações a capacidade de infiltração é bastante
limitada; no entanto, nas formações de fácies mais grosseira, a porosidade eficaz
apresenta-se, normalmente, mais elevada, e a ocorrência de uma maior fracturação
útil permite também uma maior velocidade de circulação da água subterrânea.
Considera-se que a infiltração eficaz nesta formação seja da ordem de 5% da
precipitação média.
De acordo com o relatório ERHSA (2000) a área de estudo situa-se numa zona em que
o escoamento subterrâneo se dá essencialmente para NE e para N (Figura 8.9).
A Golder Associates (2010) desenvolveu uma pesquisa hidrogeológica na envolvente
da IRCL, onde se encontrou água em intervalos descontínuos, variando entre
profundidades de 7 m a 33,5 m. Nalguns casos foram encontradas condições
artesianas. Adicionalmente, as observações de todos os furos de sondagem indicaram
que a água subterrânea flui através das descontinuidades, tanto nos grauvaques como
nos xistos, e que as fraturas fornecem boa interligação entre as unidades. Os testes de
bombagem indicaram uma transmissividade de 6x10-5 m2/s.
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No decorrer da exploração mineira, a SOMINCOR não recorre a nenhuma captação
subterrânea de água para abastecimento ao Complexo Mineiro, explorando uma única
fonte de água superficial, situada na albufeira de Santa Clara.
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8.4.3

Pontos de água subterrânea
De acordo com a informação constante nas bases de dados do SNIRH12 e do ERHSA13,
identificaram-se várias captações de água subterrânea na envolvente próxima da área
de estudo. Na Tabela 8.4 está representada a informação disponível acerca dessas
captações e na Figura 8.10 está assinalada a sua localização, assim como o sentido
principal do fluxo de percolação a nível regional, definido com base nas linhas de água
e nas cotas do terreno, atendendo ainda a que se trata de um aquífero com
comportamento livre influenciado pelos gradientes hidráulicos do escoamento natural.
Tabela 8.4 – Inventário dos pontos de água
N.º ORDEM
564/7

LOCAL

M

Semblana – G. Padrões 215480

P

COTA

TIPO

64480

258

Furo

564/22

Semblana

215425

64225

245

Furo

564/19

A-do-Corvo

214900

68175

215

Furo

565/3

Pereiro

217275

67475

226

Furo

565/14

Miguenzes

219599

64075

n.d.

Poço

564/12

A-do-Corvo

214900

68000

210

Furo

n.d. – não disponível
Fonte: SNIRH 2016

As fraturas nas formações geológicas comportam-se como vias privilegiadas de
percolação aquífera, o que em conjunto com o rebaixamento provocado pelos
trabalhos mineiros e a complexidade do modelo conceptual deste sistema
hidrogeológico, torna difícil qualquer interpretação fidedigna das séries temporais
piezométricas com base no número reduzido de elementos disponíveis.

12 Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
13 Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo
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8.4.4

Qualidade da água
A caracterização da qualidade da água subterrânea teve como base os requisitos da
Diretiva-Quadro da Água, explanados no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Guadiana (RH7) – 1.º e 2.º Ciclos, os dados relativos a trabalhos integrados no Estudo
dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo, ERHSA (2000) e um conjunto de
análises relativas à água das captações inventariadas na envolvente próxima da área
de estudo, nomeadamente em Semblana, A-do-Corvo, Monte do Pereiro e Miguenzes.

Avaliação da qualidade da água subterrânea tendo em conta requisitos da DiretivaQuadro da Água
A área em estudo insere-se na região hidrográfica do Guadiana (Região Hidrográfica 7,
RH7), nomeadamente, ao nível das águas subterrâneas, na Zona Sul Portuguesa. A
classificação do seu Estado, mais recente, é realizada no Plano Gestão da Região
Hidrográfica (PGRH) do Guadiana, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 52/2016, de 20 de setembro.
A classificação do Estado das massas de água subterrâneas integra a classificação do
Estado Quantitativo e do Estado Químico, sendo o Estado de uma massa de água
subterrânea definido em função do pior dos dois estados - Quantitativo ou Químico. A
cada massa de água subterrânea é atribuída uma única classe de estado, podendo esta
ser “Bom” ou “Medíocre”.
De acordo com a Diretiva-Quadro da Água (DQA), o bom Estado Quantitativo é o
estado de um meio hídrico subterrâneo em que o nível piezométrico é tal que os
recursos hídricos subterrâneos disponíveis não são ultrapassados pela taxa média
anual de captação a longo prazo, considerando os critérios previstos na Portaria n.º
1115/2009, de 29 de setembro (PGRH do Guadiana – 2.º Ciclo, 2016).
O estado quantitativo atual das massas de água subterrânea (Zona Sul Portuguesa)
abrangidas pela área de estudo é classificado como “Bom”, no PGRH do Guadiana de
2016 (2.º Ciclo), mantendo a classificação atribuída face ao PGRH do Guadiana de 2013
(1.º Ciclo).
A classificação do Estado Químico de uma massa subterrânea tem por base “os
critérios e termos previstos no n.º 2.3 do anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de
março de 2006, e no Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro de 2008, que
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/118/CE, de 12 de
dezembro” (PGRH do Guadiana – 2.º Ciclo, 2016).
De forma a avaliar o estado das massas de água subterrânea foram estabelecidos nos
PGRH limiares para 32 substâncias, das quais 11 decorrem das obrigações da DQA e as
restantes de parâmetros da avaliação de risco do 1.º ciclo de planeamento dos planos
de gestão, bem como exceções aos limiares a nível nacional a serem considerados em
algumas massas de água.
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Assim, considera-se que uma massa de água subterrânea apresenta um bom estado
químico sempre que os dados resultantes da monitorização demonstrem que as
condições definidas nos critérios e termos dos diplomas referidos anteriormente ou os
limiares, estabelecidos em conformidade com o artigo 3.º e o anexo II do Decreto-Lei
n.º208/2008, de 28 de outubro, não sejam excedidos em nenhum ponto de
monitorização na massa de água subterrânea.
O estado químico atual das massas de água subterrânea (Zona Sul Portuguesa)
abrangidas pela área de estudo é classificado como “Bom”, no PGRH do Guadiana de
2016 (2.º Ciclo), mantendo a classificação atribuída face ao PGRH do Guadiana de 2013
(1.º Ciclo).
Face ao exposto, a avaliação global do Estado da massa de água subterrânea abrangida
pela área de estudo é “Bom”, quer em 2013, quer em 2016.

Avaliação da qualidade da água subterrânea tendo em conta o ERHSA
No âmbito do ERHSA (2000) foram analisadas amostras da água subterrânea da região
tendo-se verificado que a distribuição dos valores de condutividade se situa entre os 1
068 e os 1 886 S/cm, com valores médios de pH de 7,5 e em regra com fácies
variando entre cloretadas, bicarbonatadas e sulfatadas na parte aniónica, e sódicas
magnesianas relativamente à parte catiónica (Tabela 8.5).
Trata-se de um modo geral de águas muito mineralizadas e duras, embora de
qualidade aceitável, havendo raros casos de violação dos valores máximos admissíveis
(VMA) verificados para os nitratos, o magnésio, o manganês e o sódio (valores a
vermelho indicados na Tabela 8.5. Os valores de condutividade, do magnésio, dos
sulfatos, do ferro total e do sódio ultrapassam sempre os valores máximos
recomendados (VMR), indicados a laranja na Tabela 8.5.
Tabela 8.5 – Principais parâmetros da água subterrânea (Valores médios – Fev 1999)
CAPTAÇÕES
PARÂMETRO

SEMBLANA
(564/22)

pH
Condutividade (S/cm)
Bicarbonato (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Cloretos (mg/l)
Magnésio (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Ferro Total (g/l)
Manganês (mg/l)
Cobre (mg/l)
Zinco (mg/l)
Sódio (mg/l)
Potássio (mg/l)

7,4
1 068
280
0,1
165
37,75
87
0,06
–
–
–
81,5
0,56

A-DOCORVO
(564/12)
7,4
1 273
444
82,9
138
50
196
0,05
0,12
0,005
0,23
101
5,9

MONTE
PEREIRO
(565/3)
7,4
1 148
432
2,6
181
54
58
0,13
0,03
0,002
0,12
93,5
0,63

MIGUENZES
(565/14)
7,6
1 886
242,7
0,1
485,5
71,9
85,4
–
–
–
–
186,8
0,53

DECRETO-LEI
N.º 236/98
VMR
VMA
6,5–8,5
_
400
_
–
–
25
50
200
–
30
50
25
250
0,05
0,2
0,02
0,05
0,02
0,05
0,5
3,0
20
150
10
12
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CAPTAÇÕES
PARÂMETRO
Chumbo (g/l)
Níquel (g/l)
Crómio (g/l)
Alumínio (g/l)

SEMBLANA
(564/22)
–
0,007
–
0,08

A-DOCORVO
(564/12)
0,01
0,00712
0,01
0,02

MONTE
PEREIRO
(565/3)
0,01
–
0,01
0,02

MIGUENZES
(565/14)
–
–
–
–

DECRETO-LEI
N.º 236/98
VMR
VMA
–
0,05
–
0,05
–
–
–
50

FONTE: ERHSA, 2000

Avaliação da qualidade da água subterrânea tendo em conta os dados da SOMINCOR
De forma a dar cumprimento ao Ponto B (Planos de Monitorização – Recursos Hídricos
Subterrâneos) da Declaração de Impacte Ambiental do Projeto – Mina de Neves Corvo
2007, a SOMINCOR efetua o controlo de qualidade da água subterrânea na envolvente
da IRCL, nos 37 Piezómetros do Cerro do Lobo (PCL) localizados a jusante e a montante
desta instalação, e na área de influência das Escombreiras, nos 6 piezómetros
monitorizados (PESC). Esta monitorização que tem como objetivo principal controlar as
potenciais infiltrações provenientes dos aterros de rejeitados e de escombro da mina
de Neves-Corvo, de forma a prevenir a contaminação das águas subterrâneas da Zona
Sul Portuguesa.
De seguida enumeram-se os referidos piezómetros indicando-se a sua localização,
podendo ser visualizada a localização dos referentes à IRCL na Figura 8.11:


A montante da IRCL localizam-se três piezómetros (PCL41, 42 e 43);



A jusante da IRCL encontram-se os restantes piezómetros (14 pares junto às
infraestruturas construídas e 3 pares mais afastados):
o 12 piezómetros no Corpo Principal (PCL1 a 12);
o 8 piezómetros na Portela ME1 (PCL13 a 20);
o 8 piezómetros na Portela ME2 (PCL21 a 28);
o 6 piezómetros entre a infraestrutura e a Ribeira de Oeiras (PCL31 a 36);



Na área de influência das Escombreiras encontram-se instalados 6 piezómetros
(PESC1 a 6).

Nestes pontos de monitorização são analisados os parâmetros que constam da
Tabela 8.6 de acordo com as periodicidades indicadas.
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Tabela 8.6 – Parâmetros analisados na rede de monitorização da SOMINCOR
PARÂMETROS

PERIODICIDADE DE
MONITORIZAÇÃO

pH
Condutividade
Cálcio
Cloretos
Sulfatos
Arsénio total
Cobre
Nitratos
Oxigénio dissolvido
Sódio
Potássio
Dureza total
Nitratos
Azoto Amoniacal
Sólidos suspensos totais
Zinco total
Ferro total
Manganês total
Mercúrio
Estanho
Chumbo total
Hidrocarbonetos aromáticos Polinucleares

Trimestral

Anual

FONTE: Relatório Anual de Monitorização Mina de Neves-Corvo 2015 da Declaração de Impacte
Ambiental Projeto “Mina de Neves Corvo 2007”

Adicionalmente, para a monitorização das águas subterrâneas é também efetuada a
medição dos volumes de água que, a partir dos diferentes poços de drenagem, são de
novo bombeados para a albufeira da IRCL. Existem 14 destes locais de amostragem,
aos quais foi atribuída a designação de poços de Infiltrações de Barragem de
Rejeitados (IBR). Dada a não inclusão de informação relativa aos caudais de infiltração
da IRCL no programa de LA, a SOMINCOR optou pelo envio desta informação à APA
com periodicidade semestral, em conjunto com a restante informação da LA.
Os poços associados ao sistema de drenagem interna dos aterros são os seguintes:


Portela MD: IBR25;



Corpo principal: IBR32, IBR5A e IBR5;



Portela do corpo principal: IBR16, IBR18 e IBR27;



Portela ME1: IBR17;



Portela ME2A: IBR15 e IBR19;



Portela ME2B/2C: IBR26, IBR29 e IBR30;



Barragem do Monte Branco: IBR31.
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Existem ainda mais cinco pontos de controlo de caudais (poço de bombagem IBR5B,
IBR20, IBR18A, poço de bombagem IBR27A e IBR29A) inseridos no maciço rochoso de
fundação que captam escorrências de água localizadas.
Decorrente dos trabalhos de captação das ressurgências existentes a jusante dos
aterros, foram construídos seis novos poços, entre novembro de 2009 e novembro
2010: IBR5C e IBR6 a jusante do corpo principal; IBR33 a jusante da portela do corpo
principal (no alinhamento do IBR18); IBR34 a jusante da portela ME1; IBR35 e IBR36 a
jusante da portela ME2A.
O IBR 23 corresponde à captação das infiltrações dos IBR5, 5A, 5B, 5C, 6 e 20.
A análise foi feita face aos limiares indicados pela ARH-Alentejo (ofício 07/2011 –
DM/DPIC – Anexo II) e aprovados com a publicação do PGBH do rio Guadiana
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 22 de Março). Estes limiares
foram estabelecidos pelo Instituto da Água, I.P., em 2009, para os parâmetros
estipulados na DQA e no Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de Outubro (MAOT, 2009).
A análise dos valores obtidos na monitorização foi feita face aos limiares de qualidade
estabelecidos no Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do rio Guadiana
(RH7) – 2.º Ciclo (Tabela 8.7).
Tabela 8.7 – Valores dos limiares a nível nacional e normas de qualidade (PGRH)
Parâmetros
Azoto Amoniacal (mg/L)
Condutividade (µS/cm)
pH
Arsénio (mg/L)
Chumbo (mg/L)
Mercúrio (mg/L)
Cloreto (mg/L)
Sulfato (mg/L)
Nitrato (mg/L)

Limiar
0,5
2500
5,5-9
0,01
0,01
0,001
250
250
-

Norma Qualidade
50

FONTE: Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do rio Guadiana (RH7)

O Relatório Ambiental Anual de 2015 revela que os poços de captação a jusante do
Corpo Principal, da portela ME1 e da portela ME2A, relacionadas com as zonas da
albufeira, apresentam maior carga hidráulica, correspondendo aos IBR5, IBR15, IBR16,
IBR17 e IBR18, cujos caudais variaram entre os 2,6 m3/h (IBR17) e os 8,56 m3/h (IBR5)
(Tabela 8.8). Este documento regista, ainda, a descida dos caudais unitários dos poços,
tendo esta sido mais significativa nos IBR 15 e 18 – o decréscimo dos valores registados
é consequência da retoma aos seus caudais normais, dado que em 2014 ambos os
poços se encontravam entupidos; é referido também que as tendências exibidas pelos
caudais dos IBR ao longo de plano de monitorização são mantidas na monitorização de
2015.
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Tabela 8.8 – Valores médios unitários os poços de caudais IBR monitorizados em 2015
IBR
23
16
18+18A
27+27A
17
15
19
26
29
30
25
32
31

3

Caudal Médio (m /h)
11,24
6,41
4,15
0,19
2,59
6,14
0,18
0,25
0,00
0,23
0,82
0,06
0,78

3

Caudal Valor Máximo (m /h)
14,52
7,99
7,65
0,36
3,18
7,98
0,5
0,33
0,00
0,51
1,13
0,09
1,72

FONTE: SOMINCOR, 2016 - Boletins de monitorização constantes do RAA 2015

De acordo com já referido Relatório Ambiental Anual de 2015, os piezómetros, de um
modo geral, mantiveram a tendência já indicada em 2014, com pequenas alterações
sem significado, verificando-se um adequado comportamento hidráulico do núcleo
com perdas de carga dentro do expectável. No maciço estabilizador de jusante não há
praticamente registos piezométricos o que mostra que, quer os sistemas de
impermeabilização (núcleo e geomembrana), quer os sistemas de drenagem interna
estão a funcionar adequadamente.
Na monitorização dos piezómetros do Cerro do Lobo (PCL), os dados registados
permitem avaliar, por um lado, o impacte da albufeira do Cerro do Lobo no aquífero a
jusante e, por outro, a eficácia do sistema aterro/fundação no seu funcionamento,
como filtro e consequente contribuição para a melhoria da qualidade da água de
percolação.
Nas tabelas seguintes (Tabela 8.9, Tabela 8.10 e Tabela 8.11) encontram-se os valores
médios registados ao longo de 2015 nos piezómetros da IRCL e respetivos valores dos
limiares a nível nacional e normas de qualidade definidos no PGRH do Guadiana.
De um modo geral, os teores de cálcio e de sulfatos são mais baixos a montante da
albufeira uma vez que não há interferência da água da albufeira no aquífero. De
acordo com o Relatório Ambiental Anual de 2015, existe uma diminuição do teor de
sulfatos e cálcio da albufeira para jusante uma vez que se verifica o efeito de filtro do
sistema aterro/fundação, bem como o efeito de diluição com a água do aquífero a
jusante.
É no aquífero a montante da albufeira da barragem da IRCL que se encontra o teor de
nitratos mais elevado, situação esperada dado que na área a montante da albufeira se
pratica agricultura. Na água da albufeira e na área a jusante o teor de nitratos é mais
baixo.
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Os teores médios de arsénio registados nos PCL encontram-se abaixo do valor máximo
do limiar de qualidade da água definido no PGBH do Guadiana, porém, pontualmente,
os valores máximos registados nos PCL 5 (Corpo Principal), 20 (Portela ME1), 22, 23
(Portela ME2), 31 e 33 (jusante do Corpo Principal) são superiores ao limite de
referência.
Os teores médios de azoto amoniacal registados nos PCL, no geral, são inferiores ao
valor máximo do limiar de qualidade de água, à exceção dos valores dos PCL 6, 7 e 9
(Corpo Principal).
Os teores médios de cloretos registados no PCL são no geral superiores ao valor
máximo do limiar de qualidade de água tido como referência, assim como os valores
máximos registados. Isto não se aplica aos PCL 2, 8 (Corpo Principal), 22, 23, 25, 26
(Portela ME2), 33, 36 (jusante do Corpo Principal) e 41 (montante do Corpo Principal),
que apresentam valores médios e máximos inferiores ao limiar de referência. O PCL 31
(jusante do Corpo Principal), apesar de apresentar teor médio de cloretos inferior ao
valor máximo do limiar, o teor máximo registado é superior.
Os teores de mercúrio e nitratos e os valores do pH encontram-se em conformidade
com os valores definidos como limite no PGRH do rio Guadiana.
A análise dos dados da monitorização da IRCL, relativos a 2015, revelou um
comportamento estrutural, hidráulico e ambiental adequado, correspondendo, de
uma forma geral, ao previsto nos modelos de comportamento apresentados no
projeto de execução e ao esperado para barragens de aterro.
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Tabela 8.9 – Valores médios da qualidade da água subterrânea da IRCL, junto ao Corpo Principal (Relatório Ambiental Anual de 2015)

Corpo Principal

Parâmetros
Unidades
Piezómetros
Limiar
Norma qualidade
Média
1
Máximo
Média
2
Máximo
Média
3
Máximo
Média
4
Máximo
Média
5
Máximo
Média
6
Máximo
Média
7
Máximo
Média
8
Máximo
Média
9
Máximo
Média
10
Máximo
Média
11
Máximo
Média
12
Máximo

Arsénio Azoto Amoniacal Cálcio Chumbo Cloretos Condutividade Mercúrio Nitratos
pH
Sulfatos
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
mg/l
mg/l Escala de Sorensen mg/l
0,01
0,5
0,01
250
2 500
0,001
5,5-9
250
50
<0,0020
369
293
3 250
11,5
7,4
1 350
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
374
298
3 280
14
7,6
1 400
0,007
155
200
2 483
31
7,6
853
<0,2
<0,05
<0,0007
0,009
160
205
2 550
40
7,8
890
<0,0020
331
283
3 388
4,6
7,5
1 525
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
332
289
3 430
5,6
7,7
1 600
<0,0020
149
475
2 980
14,3
7,3
515
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
150
480
3 040
16
7,3
530
0,009
358
271
3 315
3,7
7,2
1 500
<0,2
<0,05
<0,0007
0,018
360
273
3 380
6
7,2
1 600
+
0,002
472
271
3 555
--7,1
1 800
0,7
<0,05
<0,0007
+
--490
276
3 600
4,9
7,2
1 900
<0,0020
443
276
3 568
2,8
7,2
1 775
0,7
<0,05
<0,0007
0,002
470
278
3 590
3,5
7,2
2 000
0,0027
323
248
3 083
3,4
7,2
1 400
<0,2
<0,05
<0,0007
0,004
330
250
3 110
4,3
7,2
1 500
0,005
500
293
3 908
3,6
7,3
1 825
1
<0,05
<0,0007
0,010
508
301
3 980
5
7,4
2 000
+
+
--411
321
4 013
--7,3
1 900
<0,2
<0,05
<0,0007
0,0047
413
326
4 080
4,5
7,3
2 000
<0,0020
482
318
4 005
3,4
7,0
1 875
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
489
322
4 070
5,6
7,1
2 000
+
<0,0020
469
318
3 978
--7,0
1 825
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
475
323
4 040
8
7,1
2 000

Valor superior ao limiar de qualidade da água ou norma de qualidade

Limite de deteção superior ao limiar estipulado

---+ Não foi possível estimar a média uma vez que pelo menos um dos valores registados era inferior ao limite de deteção

FONTE: SOMINCOR, 2016 - Boletins de monitorização constantes do Relatório Ambiental Anual de 2015 da Mina de Neves-corvo
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Tabela 8.10 – Valores médios da qualidade da água subterrânea da IRCL, junto à Portela ME1 e à Portela ME2 - RAA 2015

Portela ME2

Portela ME1

Parâmetros
Unidades
Piezómetros
Limiar
Norma qualidade
Média
13
Máximo
Média
14
Máximo
Média
15
Máximo
Média
16
Máximo
Média
17
Máximo
Média
18
Máximo
Média
19
Máximo
Média
20
Máximo
Média
21
Máximo
Média
22
Máximo
Média
23
Máximo
Média
24
Máximo
Média
25
Máximo
Média
26
Máximo
Média
27
Máximo
Média
28
Máximo

Arsénio Azoto Amoniacal Cálcio Chumbo Cloretos Condutividade Mercúrio Nitratos
pH
Sulfatos
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
mg/l
mg/l
Escala de Sorensen
mg/l
0,01
0,5
0,05
250
2 500
0,001
5,5-9
250
50
<0,0020
242
925
5 573
8,5
7,6
1 475
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
250
960
5 900
10
7,7
1 600
<0,0020
217
1 118
6 600
6,2
7,5
1 950
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
220
1 130
6 700
7
7,7
2 000
<0,0020
346
580
3 970
14
7,0
1 225
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
355
600
4 050
15
7,0
1 300
<0,0020
326
613
4 045
15
7,1
1 225
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
333
640
4 110
18
7,2
1 300
---+
190
833
4 768
7,8
7,1
953
<0,2
<0,05
<0,0007
0,0026
190
850
4 830
9
7,1
1 000
---+
160
895
4 828
8,5
6,9
1 050
<0,2
<0,05
<0,0007
0,0028
160
920
4 920
10
7,0
1 100
---+
279
728
4 355
10,3
7,6
1 175
<0,2
<0,05
<0,0007
0,0025
287
740
4 420
11
7,7
1 200
---+
287
818
4 603
16,5
7,4
1 200
<0,2
<0,05
<0,0007
0,02
290
830
4 670
30
7,7
1 200
<0,0020
307
308
3 543
6,3
7,2
1 600
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
310
312
3 590
7
7,5
1 600
---+
58
28
648
---+
7,2
223
<0,2
<0,05
<0,0007
0,016
67
37
800
5,1
7,4
290
---+
157
188
1 900
---+
7,7
553
<0,2
<0,05
<0,0007
0,011
200
197
1 950
2,8
8,1
580
<0,0020
155
455
2 485
12
7,4
275
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
170
480
2 510
12
7,7
320
---+
107
186
1 560
3,4
8,0
323
<0,2
<0,05
<0,0007
0,0027
117
194
1 570
3,9
8,0
350
<0,0020
114
216
3 013
7
8,0
1 100
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
117
218
3 050
8
8,1
1 100
<0,0020
314
279
3 323
6,7
7,5
1 400
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
320
285
3 350
8
7,7
1 400
<0,0020
209
338
3 513
11
7,8
1 400
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
217
342
3 540
12
7,9
1 400

Valor superior ao limiar de qualidade da água ou norma de qualidade
Limite de deteção superior ao limiar estipulado
---+ Não foi possível estimar a média uma vez que pelo menos um dos valores
registados era inferior ao limite de deteção FONTE: SOMINCOR, 2016 - Boletins de monitorização constantes do RAA 2015
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Tabela 8.11 – Valores médios da qualidade da água subterrânea da IRCL, junto ao Corpo Principal a jusante e a montante – RAA 2015
Piezómetros

31

Corpo Principal
(Jusante)

32
33
34
35

Montante

36
41
42
43

Parâmetros
Unidades
Limiar
Norma qualidade
Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo

Arsénio Azoto Amoniacal Cálcio Chumbo Cloretos Condutividade Mercúrio Nitratos
pH
Sulfatos
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
mg/l
mg/l Escala de Sorensen mg/l
0,01
0,5 0,01
250
2 500
0,001 5,5-9
250
50 0,008
267
192
2 888
34,5
7,2
1 150
<0,2
<0,05
<0,0007
0,022
280
410
3 810
46
7,3
1 300
+
<0,0020
238
398
3 915
--7,1
1 475
<0,2
<0,05
<0,0007
<0,0020
240
410
3 960
5,1
7,2
1 500
+
0,010
65
128
1 050
--7,5
36
<0,2
<0,05
<0,0007
0,019
70
132
1 070
2,5
7,7
37
Entupido
+

--0,008
0,005
0,005
+
--0,0027
+
--<0,0020
+
--0,0028

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

102
103
48
49
65
70
97
101
48
53

<0,05
<0,05
0,076
<0,05
<0,05

Valor superior ao limiar de qualidade da água ou norma de qualidade

263
268
61
62
181
188
448
460
400
410

1 693
1 720
690
700
1 245
1 260
2 088
2 120
1 718
1 770

<0,0007
<0,0007
<0,0007
<0,0007
<0,0007

7
8
+
--3,6
39,8
48
9,5
11
8,8
10

7,1
7,2
7,7
7,8
7,8
7,8
7,6
7,7
10,5
10,7

89
90
24
25
78
87
75
81
118
120

Limite de deteção superior ao limiar estipulado

---+ Não foi possível estimar a média uma vez que pelo menos um dos valores registados era inferior ao limite de deteção

FONTE: SOMINCOR 2016 - Boletins de monitorização constantes do RAA 2015
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Na Tabela 8.12 apresentam-se os valores médios registados ao longo de 2015 nos
piezómetros das escombreiras (PESC) e respetivos valores dos limiares a nível nacional
e normas de qualidade definidos no PGRH do rio Guadiana.
Na monitorização dos piezómetros das escombreiras (PESC), durante 2015, foram
registadas algumas anomalias, devido ao prolongado período de estiagem, que levou a
zona a ser considerada em seca: o PESC 2 encontrou-se seco de Maio a Dezembro e,
em Novembro, o nível de água que apresentava era insuficiente para amostragem; o
PESC 3 encontrou-se seco de Maio a Dezembro e, em Fevereiro, o nível de água que
apresentava era insuficiente para amostragem; o PESC 4 encontrou-se seco durante
todo o ano; o PESC 5 encontrou-se seco de Agosto a Outubro; e o PESC 6 encontrou-se
seco durante os meses Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro e, em Novembro, o
nível de água que apresentava era insuficiente para amostragem.
Os teores médios e máximos de sulfatos e de condutividade (Tabela 8.12) são
superiores ao limiar de qualidade da água subterrânea. Os teores, médio e máximo, de
chumbo registados no PESC 6 são superiores, assim como o valor máximo registado no
PESC 1, em relação ao limiar de qualidade da água, mas de acordo com os valores da
legislação aplicável. Os valores médios e máximos dos PESC 1 e 6 são superiores o
limiar de qualidade de água subterrânea de referência.
Os teores médios e máximos de cobre e zinco (Tabela 8.12) registados em todos os
piezómetros das escombreiras encontram-se de acordo com o limiar de qualidade de
água subterrânea.
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Tabela 8.12 – Valores médios da qualidade da água subterrânea das Escombreiras – RAA 2015
Piezómetros PESC
Parâmetros
Chumbo (mg/l)
Cobre (mg/l)
Condutividade (µS/cm)
Nível piezométrico (m)
pH (escala de Sorensen)
Sulfatos (mg/l)
Zinco (mg/l)

1
2
3
Média Máximo Média Máximo Média Máximo
<0,01
91,25
5 370
14,2
4,1
3 900
46

0,015 <0,003
99
6,9
5 500 3 750
18,4
8,7
4,1
5,8
4 000 2 300
49
11

<0,003
6,9
3 750
9,9
5,8
2 300
11

* - água insuficiente para amostragem

4
Média Máximo

*
19,6

19,7

Seco

*

5
Média
<0,003
0,63
3 067
11,0
6,8
2 167
8,4

6
Máximo
<0,003
379
3 180
18,7
6,8
3 200
13

Média
0,011
351
18 750
7,8
3,8
25 500
595

Máximo
0,017
379
23 500
9,9
3,9
33 000
758

Limiar

Norma
qualidade

0,01
2 500
5,5-9
250
-

-

Valor em incumprimento com o limiar de qualidade de água subterrânea

FONTE: Boletins de monitorização constantes do Relatório Ambiental Anual de 2015 da Mina de Neves-corvo
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8.4.5

Vulnerabilidade das águas subterrâneas
A vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, foi avaliada segundo o método
criado pela EPPNA – Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998), baseado
apenas na composição litológica do meio a que está associada uma classe de
vulnerabilidade, assim como no método DRASTIC, cujo índice foi calculado no âmbito do
PGBH do rio Guadiana (2013).
Desta forma, segundo a metodologia da EPPNA, são apresentadas na Tabela 8.13 as oito
classes de vulnerabilidade, em função da composição litológica de cada formação e a
respetiva classificação.
A vulnerabilidade à poluição é definida para as formações geológicas que constituem este
modelo hidrogeológico, com indicador do tipo V6, considerado de vulnerabilidade baixa a
variável e como indicador do tipo V8, considerado de vulnerabilidade muito baixa, devido
à inexistência de aquíferos (Figura 8.12). Do conhecimento que se possui relativamente ao
comportamento destas formações, a vulnerabilidade à poluição afigura-se de reduzida a
muito baixa fora das zonas fraturadas, devido à composição de bancadas maciças com
intercalações argilosas, acrescido ainda do facto de o diaclasamento ser pouco
penetrativo e sem continuidade lateral.
Tabela 8.13 - Classes de vulnerabilidade - EPPNA
VULNERABILIDADE
À POLUIÇÃO

INDICADOR

Muito Alta

V1

Alta

V2

Aquífero em sedimentos não consolidados com
ligação hidráulica com a água de superfície

Média a Alta

V3

Aquífero em sedimentos não consolidados sem
ligação hidráulica com a água de superfície

Média

V4

Média a Baixa

V5

Baixa e Variável

V6

Baixa

V7

Muito baixa

V8

AQUÍFERO
Aquífero em rochas carbonatadas de elevada
carsificação
Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação
média a alta

Aquífero em rochas carbonatadas
Aquífero em rochas fissuradas
Aquífero em sedimentos consolidados
Inexistência de aquíferos
Fonte: EPPNA

Referir apenas que a maior fracturação e a alteração do substrato aumentam localmente
a vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea.

183

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO
JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉVIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Fonte: adaptado do PGBH do rio Guadiana, 2013

Figura 8.12 – Índice de vulnerabilidade EPPNA

Segundo o PGBH do rio Guadiana (2013) no que respeita ao índice DRASTIC a área do
Complexo Mineiro de Neves-Corvo situa-se numa zona com uma vulnerabilidade
classificada como baixa (Figura 8.13).
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Fonte: adaptado do PGBH do rio Guadiana, 2013

Figura 8.13 – Índice de vulnerabilidade DRASTIC
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8.5

HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

8.5.1

Considerações gerais
A área de estudo dentro da qual se situa o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, localiza-se
na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras, afluente da margem direita do rio Guadiana.
Dentro do Complexo Mineiro destacam-se a própria mina, a área industrial, com as
infraestruturas associadas, nomeadamente, as instalações de processamento de minério
(lavarias), os edifícios de apoio e as Barragens de Retenção de Águas Contaminadas (BAC).
O Complexo integra ainda, como infraestruturas relevantes para este fator ambiental, a
Ligação da Mina à Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) na qual se localiza a
Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM), que recebe os efluentes industriais; a
Central da Pasta; o reservatório do Cerro da Mina e as barragens de retenção e desvio de
águas
pluviais,
conforme
é
possível
visualizar
através
da
Figura 8.14.
Tendo por base o ciclo de utilização da água no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, no
presente ponto caracteriza-se a situação de referência relativa aos recursos hídricos
superficiais, pelo que serão abordados os seguintes aspetos:


Descrição do ciclo de utilização da água no Complexo Mineiro de Neves-Corvo;
o Circuito da água de abastecimento e dos efluentes
o Volumes de água utilizados e caudais de efluentes produzidos



Características hidrológicas da região;



Caracterização abiótica do meio hídrico



Programas de autocontrolo efetuados
o Efluentes
o Águas superficiais recetoras



Caracterização qualitativa dos efluentes
o Efluente Industrial Tratado
o Recirculado da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo



Caracterização qualitativa das águas superficiais
o Barranco das Lajes
o Ribeira de Oeiras
o Rio Guadiana



Síntese da qualidade dos recursos hídricos superficiais

A análise da qualidade das águas superficiais foi efetuada tendo em conta o definido na
Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março, emitida para o Complexo Mineiro de
Neves-Corvo, que se encontra em vigor até 2018.
A caracterização da situação de referência dos recursos hídricos superficiais foi realizada
com base nos dados de monitorização mais recentes disponibilizados pela SOMINCOR
(período 2013-2015) e considerando a informação disponibilizada pela SOMINCOR
relativa às conclusões do Estudo de Gestão da Água no Complexo Mineiro de Neves186
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Corvo, concluído no início de 2016, e da implementação das medidas nele propostas, se
prevê que esteja concluída em setembro de 2017.
8.5.2

Descrição do ciclo de utilização da água no Complexo Mineiro de Neves-Corvo

8.5.2.1 Circuito da água de abastecimento e dos efluentes
Tendo por base o Diagrama Esquemático do Balanço Hídrico do Complexo Mineiro de
Neves-Corvo, apresentado na Figura 8.15, constata-se que o caudal de água nova para o
Complexo Mineiro provém da albufeira de Santa Clara, a partir da qual, por um sistema
elevatório, é transferida água para a zona de Neves-Corvo (bombagem e conduta
elevatória com 43 km):


A água nova para abastecimento ao Complexo Mineiro provém da albufeira de
Santa Clara, localizada na bacia hidrográfica do rio Mira, a cerca de 40 km do
Complexo Mineiro, no concelho de Odemira, destinando-se:
o Sem tratamento: à alimentação dos processos das lavarias, à alimentação do
Tanque de Água Industrial (apenas em casos de falta de água recirculada que
alimenta os trabalhos subterrâneos) e à rega no Complexo Mineiro;
o Após tratamento na Estação de Tratamento de Água Potável (ETAP): ao
consumo humano no Complexo Mineiro e a três aldeias próximas,
nomeadamente, Neves da Graça (ou A-do-Neves), Senhora da Graça de
Padrões e A-do-Corvo;
A ETAP tem capacidade para tratar 40 m3/h e inclui dupla filtração (por areia e
carvão ativado), sendo seguida de desinfeção (por hipoclorito de sódio líquido)
no reservatório.



A água da mina ou efluente industrial, correspondente à água drenada da
mina (água proveniente da própria água existente no maciço rochoso, da furação
hidráulica, do enchimento hidráulico do desmonte) que é conduzida até aos níveis
550 e 700 da rolagem, onde sofre floculação-decantação (numa instalação com
capacidade para tratar 500 m3/h de água com 10-15% de sólidos), sendo a água e
as lamas resultantes dessa operação bombeadas separadamente até à superfície. O
caudal total de água bombeada da mina é de cerca de 330 m3/h.
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Figura 8.14 - Enquadramento hidrográfico do Complexo Mineiro de Neves-Corvo no âmbito do PEZ
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* Nota 1: Linha Secundária, sendo apenas utilizada para controlar o nível da IRCL
**

Rio Guadiana

Nota 2: Água da NETA enviada para CDM de forma a melhorar, progressivamente, o pH da água armazenada

3: Água da ETARD apenas será enviada para as águas pluviais contaminadas em caso de emergência,
*** Nota
preferencialmente será descarregada na Ribeira de Oeiras
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO BALANÇO HÍDRICO
DO COMPLEXO MINEIRO DA SOMINCOR EM NEVES-CORVO
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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À superfície esta é tratada na Estação de Tratamento da Água da Mina (ETAM),
com uma capacidade de 600 m3/h: após homogeneização com recurso a um
electroagitador, a água passa por duas lagoas de decantação em série, para
correção do pH, (por adição de carbonato de sódio, e remoção de ultrafinos, por
adição de um floculante (polieletrólito) e soda cáustica, após o que sofre uma
afinação final para correção do pH através da injeção de carbonato de cálcio. Em
seguida ou é descarregada em meio natural após uma afinação por osmose
inversa, ou é recirculada para o processo industrial sem que tenha sido
submetida a esta última etapa do tratamento, segundo o seguinte esquema:

Fluxograma da linha de tratamento de água residual industrial na ETAM
A água tratada pode ser descarregada na ribeira de Oeiras ou recirculada para
fins industriais (como a furação ou o enchimento) através de um dos Tanques de
Água Industrial (TAI 1B ou TAI2), de forma a compensar potenciais falhas no
fornecimento de água industrial.
A Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), construída em aterro,
localiza-se no barranco das Lajes, afluente da margem direita da ribeira de
Oeiras, e destina-se à deposição dos rejeitados resultantes do processo de
tratamento dos minérios efetuado nas lavarias do cobre e do zinco. O rejeitado
final das lavarias é ciclonado, sendo o espessado enviado para a Central da Pasta
e a pasta aí produzida conduzida à IRCL. O transbordo da ciclonagem é drenado
para a IRCL, sendo o overflow desta infraestrutura é drenado para o reservatório
do Cerro da Mina.
O caudal de água proveniente de Santa Clara é conduzido diretamente às
instalações das lavarias do cobre e do zinco, por exigência de qualidade, e ao
Tanque de Água Industrial (TAI) para superar dificuldades pontuais de
abastecimento de água recirculada.
Nas lavarias, a água é usada na flutuação da polpa resultante de operações
físicas de tratamento do minério (britagem, moagem), etapa na qual se
adicionam determinados compostos químicos – ditiofosfato, amil xantato de
potássio – efetuando-se no final, por um lado, o espessamento e filtração dos
concentrados (para posterior transporte ferroviário em contentores para
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exportação) e, por outro, o bombeamento dos rejeitados sob a forma de polpa –
rejeitados sólidos – para o Tanque de rejeitados das lavarias e posteriormente
para a Central da Pasta, na qual são espessados, sendo posteriormente
bombeados para a IRCL onde são depositados sob a forma de pasta.


A água residual proveniente do espessamento dos rejeitados das lavarias é
recirculada, a partir da central de pasta, quer para a IRCL, quer para o TAI 1A, a
partir do qual entra novamente no processo das lavarias. O overflow da IRCL é
enviado para o reservatório do Cerro da Mina.
Após tratamento da água recirculada proveniente da IRCL e do RCM nas
estações NETA e ETACL, o efluente tratado é aduzido às lavarias para utilização
no processo e ao RCM de forma a melhorar progressivamente o pH da água
armazenada. A partir do TAI 1B e do TAI2, o efluente tratado é aduzido também
até à mina, onde, após utilização, é bombeado para a Estação de Tratamento de
Água da Mina (ETAM). Daqui, aflui diretamente à ribeira de Oeiras, ou, caso seja
necessário, é aduzido ao TAI, já tratado.
Note-se que, uma vez que a ribeira de Oeiras é um curso de água com regime
torrencial e, por forma a minimizar os impactes ambientais no meio hídrico
recetor, a descarga deste efluente pode ser suspensa no período de Verão,
sendo o efluente que sai da ETAM aduzido na totalidade ao TAI 1B e ao TAI 2 e o
efluente proveniente da NETA aduzido diretamente, quer às lavarias, quer ao
RCM.



As águas residuais domésticas provenientes de todo o Complexo Mineiro são
conduzidas a pré-tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais
Domésticas (ETARD), sendo o efluente resultante descarregado na ribeira de
Oeiras; em caso de emergência, o efluente é conduzido à BAC1 (Barragem de
Retenção de Águas Contaminadas 1) e daí à IRCL.



As águas pluviais contaminadas provenientes do escoamento superficial da Área
Industrial são conduzidas a cinco Barragens de Retenção de Águas
Contaminadas (BAC1, BAC2, BAC3, BAC4 e Barragem de Retenção de Águas
Contaminadas das Lavarias - BACL); grande parte da água acumulada nestas
barragens perde-se por evaporação, mas, quando o nível nestas barragens se
torna excessivo, procede-se ao bombeamento da água para o Tanque de
Rejeitados das Lavarias e daí para o reservatório do Cerro da Mina.
Para que o escoamento das pequenas linhas de água afluentes à IRCL não se
misture com a água aí depositada, foram construídos cinco pequenos açudes,
correspondentes às barragens de retenção e desvio de águas pluviais, que
intercetam o escoamento, de modo a evitar a entrada na IRCL das águas pluviais
das bacias que para ela concorrem. As referidas barragens de retenção foram
projetadas de modo a escoar as águas pluviais para duas extremidades,
nomeadamente, a Poente, para o Monte do Reguengo e a Nascente, para o
Monte da Caiada.

Em síntese, 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 ou aduzida para o TAI e/ou para o reservatório do Cerro da
Mina ou para as lavarias;
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Os rejeitados das lavarias cuja fase líquida, é conduzida à central da pasta e daí
recirculada para a IRCL;



A água residual doméstica, que, após tratamento, é também descarregada na
ribeira de Oeiras ou, em caso de emergência, drenada juntamente com a água
das BAC, para a IRCL;



A água de drenagem da Área Industria/ armazenada, sem tratamento, em cinco
barragens de retenção (BAC), e conduzida à IRCL/RCM.

Assinalam-se também no diagrama esquemático do balanço hídrico do Complexo
Mineiro de Neves-Corvo (Figura 8.15) os locais de amostragem da qualidade da água
recirculada e do efluente tratado.
8.5.2.2 Volumes de água utilizados e caudais de efluentes produzidos
Volumes de água utilizados
Conforme referido anteriormente, a SOMINCOR explora a Albufeira de Santa Clara,
sendo esta a única fonte de água, procedendo à captação, adução, tratamento e
distribuição, tanto para consumo próprio no complexo, como para distribuição às
populações na envolvente.
Tendo em conta que a atividade mineira é uma atividade com elevadas necessidades
de água, todos os efluentes produzidos nas instalações e grande parte da água da mina
são recolhidos na IRCL, de onde são captados para reutilização na mina e nas lavarias,
sendo desta forma possível maximizar a reutilização de água no seu processo.
Na Tabela 8.14 apresentam-se os volumes de água captada e reutilizada, de 2013 a
2015, assim como a percentagem de água reutilizada relativamente ao consumo total
de água (água recirculada e água captada) e as quantidades indexadas à quantidade de
minério extraído.
Tabela 8.14 – Utilização de água – 2013 a 2015
UTILIZAÇÃO DE ÁGUA

2013
Uso industrial

Total água captada na
Consumo humano
Albufeira de Santa Clara (instalação + populações na
(m³)
envolvente)
Total água captada
Água Recirculada (m³)
[…] Percentagem em relação ao total utilizado
Total água utilizada (m³)
Relação
(m³/ton de minério extraído)

2014

2015

3 359 863

2 857 237

1 454 581

179 565

139 711

148 090

3 539 428

2 996 948

1 602 671

7 951 916

8 176 036

10 113 584

[68,9%]

[73,2%]

[76,9%]

11 491 344

11 172 984

11 716 255

2,27

2,23

3,17

Fonte: SOMINCOR, RADA 2013 a 2015 e RAA 2015
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Através da tabela anterior é possível constatar que, entre 2013 e 2015, o volume total
de água captada anualmente diminuiu em cerca de 1 936 757 m3, sendo que este
decréscimo se deveu sobretudo à diminuição do volume de água captada para uso
industrial, que correspondeu a cerca de 1 905 282 m3, enquanto o volume de água
captada para consumo humano diminuiu em cerca de 31 475 m3.
Desde modo, é possível verificar que o decréscimo de volume de água captada na
Albufeira de Santa Clara se deveu sobretudo ao menor volume de água captada para
uso industrial, o qual está naturalmente relacionado com o aumento de utilização de
água recirculada proveniente do processo industrial.
O volume total de água utilizada no complexo entre 2013 e 2015 aumentou, em cerca
de 224 911 m3, o que se pode considerar que está relacionado com o aumento da
quantidade de água recirculada consumida por tonelada de minério extraído.
Caudais de efluente produzido e descarregado em meio hídrico
A descarga de efluentes no Complexo Mineiro corresponde apenas à descarga de
águas residuais industriais tratadas provenientes da ETAM, as quais são descarregadas
na ribeira de Oeiras.
Na Tabela 8.15 apresenta-se o volume total de efluente descarregado na ribeira de
Oeiras após tratamento e o respetivo volume relativo por quantidade de minério
extraído (m3/ton).
Tabela 8.15 – Descarga de efluente na ribeira de Oeiras – 2013 a 2015
EFLUENTE DESCARREGADO
Volume total descarregado após tratamento na
ETAM (litros)
Relação
(m³/ton de minério extraído)

2013

2014

2015

2 003 649 000

979 911 000

75 566 000

571,96

267,86

25,27

Fonte: SOMINCOR, RADA 2013 a 2015 e RAA 2015

Da observação da tabela anterior verifica-se que ao longo do período 2013-2015 o
volume de efluente tratado na ETAM, descarregado na ribeira de Oeiras, diminuiu
abruptamente, tendo o volume descarregado em 2015 diminuído em cerca de 96%
face ao valor registado em 2013. Verifica-se também a mesma percentagem de
redução do volume de efluente descarregado por tonelada de minério extraído. Esta
diminuição deve-se ao aumento da evaporação forçada, através da instalação de 35
vaporizadores flutuantes e 25 aspersores para rega dos rejeitados depositados na IRCL,
bem como à redução de consumo de água e ao aumento de reutilização do efluente
industrial tratado e ao armazenamento no RCM.
Com vista a uma análise do comportamento do efluente ao longo do período 20132015, na Tabela 8.16 apresentam-se os valores médios mensais, para os últimos três
anos, do caudal do efluente industrial tratado (EIT) descarregado na ribeira de Oeiras,
medido à saída da ETAM.
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Tabela 8.16 – Caudais médios de Efluente Industrial Tratado (EIT)
3
descarregado na ribeira de Oeiras – 2013 a 2015 (m /h)
MESES

2013

2014

2015

Janeiro

320

365

65

Fevereiro

329

345

71

Março

380

199

41

Abril

364

282

39

Maio

205

248

0

Junho

152

0

0

Julho

136

0

0

Agosto

146

0

0

Setembro

125

0

0

Outubro

206

0

0

Novembro

249

0

0

Dezembro

140

0

0

Média anual

229

120

18

Fonte: SOMINCOR, RAA (2013 a 2015)

Na ausência de descarga, o efluente é bombeado para a IRCL/RCM e é reutilizado
internamente nos processos das lavarias e na mina.

8.5.3

Características hidrológicas da região
O Projeto de Expansão de Zinco localiza-se na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras,
afluente da margem direita do rio Guadiana. De acordo com o Plano de Gestão da
Região Hidrográfica do Guadiana (RH7), a ribeira de Oeiras, linha de água mais
relevante abrangida pela área de estudo, corresponde à massa de água superficial
Ribeira de Oeiras - PT07GUA1580.
De acordo com o PBRH Guadiana (RH7), os escoamentos e as disponibilidades de água
anuais da massa de água superficial PT07GUA1580 são as apresentadas na Tabela 8.17.
Tabela 8.17 - Escoamentos e disponibilidades de água anuais na MA Ribeira de Oeiras
(PT07GUA1580)
Escoamento anual
gerado em regime
natural (mm)

Afluências em
regime natural
3
(hm )

Ano
Seco

Ano
Médio

Ano
Húmido

Ano
Seco

Ano
Médio

Ano
Húmido

236,6

760,5

1 644,6

20,6

65,6

176,6

Volume de escoamento
disponível
3 1
(hm )*

Disponibilidades de água
em regime modificado
3
(hm )

Ano
Seco
10,9

Ano
Médio

Ano
Húmido

Ano
Seco

Ano
Médio

Ano
Húmido

49,0

155,9

10,9

49,0

155,9
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Notas: * Este volume considera a subtração às afluências dos volumes afetos ao caudal ecológico e à
evaporação, e dos volumes retidos em Espanha, integrando ainda condicionantes derivadas da produção de
energia hidrelétrica

A ribeira de Oeiras, com cerca de 93 km de comprimento e uma bacia hidrográfica com
uma área com cerca de 500 km2, é o destino final do caudal proveniente da ETAM,
tendo-se verificado, localmente, que o caudal a montante de Neves-Corvo é
intermitente, com períodos de cerca de seis meses sem caudal.

Fotografia 8.1 – Ribeira de Oeiras

De acordo com o Atlas do Ambiente, a precipitação anual média na região varia entre
400 mm e 600 mm e, o escoamento anual médio é de cerca de 100 mm, ou seja, em
termos de valor anual médio o escoamento é de aproximadamente 1/5 do valor da
precipitação.
Relativamente à precipitação, segundo valores fornecidos pela SOMINCOR no período
correspondente aos anos hidrológicos compreendidos entre 2006 e 2015 (10 anos) a
estação de Neves-Corvo registou um valor anual médio de cerca de 525 mm, valor este
corroborado pelo valor extraído do Atlas do Ambiente.
Em termos de evaporação, no mesmo período, o valor anual médio foi de cerca de
1 935 mm, ou seja, cerca do quádruplo da precipitação. De salientar que os registos
dos anos 2013 e 2014 foram excluídos do cálculo, uma vez que nesses anos não houve
registo de evaporação em todos os meses, pelo que o valor anual de evaporação não é
representativo da evaporação que efetivamente ocorreu na região nesse ano.

8.5.4

Caracterização abiótica do meio hídrico
A ribeira de Oeiras insere-se na região morfoclimática 1 definida pelo INAG, na
aplicação do sistema B previsto pela Diretiva Quadro da Água, correspondendo a
cursos de água classificados no grupo “Rios do Sul de Média-Grande Dimensão” (INAG,
I.P., "Tipologia dos Rios em Portugal Continental no Âmbito da Implementação da
Diretiva Quadro da Água. I - Caracterização Abiótica", Janeiro de 2008).
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As características abióticas desse grupo, de acordo com essa publicação, são as
seguintes: encontram-se a baixas altitudes (cerca de 140 m em média); no contexto do
território climático de Portugal Continental, têm temperatura média anual elevada
(cerca de 16º C em média) e precipitação média anual baixa (cerca de 600 mm em
média); são rios de média a grande dimensão (a dimensão da área de drenagem é
superior a 100 km2); o escoamento médio anual varia de 100 mm a 200 mm (distância
interquartil); no que se refere à litologia, esses rios inserem-se em zonas de natureza
essencialmente siliciosa, apresentando, no entanto, algumas manchas de natureza
calcária; o grau de mineralização é intermédio, com algumas manchas de elevada
mineralização; alguns destes rios têm um regime hidrológico temporário.
8.5.5

Programa de autocontrolo

8.5.5.1 Considerações gerais
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a SOMINCOR efetua a monitorização do
meio hídrico recetor da descarga, dos efluentes tratados descarregados no mesmo, e
ainda da água recirculada da IRCL.
O programa de controlo da qualidade do efluente e das águas superficiais é definido
de acordo com o exigido na Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março, emitida
para o Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
O programa de controlo da qualidade da água recirculada da IRCL é realizado de
acordo com o fixado na respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida no
âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves-Corvo 2007.

8.5.5.2 Efluentes
O controlo de efluentes líquidos no Complexo de Mineiro de Neves-Corvo é efetuado
ao nível do Efluente Industrial Tratado (EIT) e do Recirculado da IRCL, em laboratório
próprio e com recurso a laboratórios externos, nos pontos que se apresentam na
Tabela 8.18.
Tabela 8.18 – Locais de amostragem da qualidade dos Efluentes
COORDENADAS
TIPO DE EFLUENTE

ESTAÇÃO

(DATUM 73)
M

P

Efluente Industrial Tratado (EIT) ou Água da Mina

EH1

-232 735,2

15 207,2

Recirculado da IRCL

IBR2

-233 580,0

17 260,0

Fonte: SOMINCOR, RM 2013

De seguida são apresentados os programas analíticos sistemáticos de autocontrolo
efetuados no laboratório da SOMINCOR e em laboratórios externos.
No Laboratório da SOMINCOR
A SOMINCOR desenvolve, desde 1991, um intenso programa analítico sistemático para
controlo da água e efluentes líquidos, além do controlo dos processos de tratamento e
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da qualidade da água para abastecimento (à entrada da ETAP, no reservatório de água
tratada e também nas redes de distribuição).
Na Tabela 8.19 e na Tabela 8.20 apresenta-se o programa de autocontrolo efetuado
(parâmetros analisados e frequência de análise) para o efluente industrial tratado (EIT)
ou água da mina e para a água recirculada da IRCL, respetivamente.
De referir que, de acordo com a LA, as amostras deverão ser compostas, proporcionais
ao caudal ou por escalões de tempo, representativas da descarga num período de 24
horas.
Tabela 8.19 – Programa de autocontrolo do efluente industrial tratado (EIT)
PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Caudal médio
Condutividade elétrica
Oxigénio Dissolvido

Diário/contínuo

pH
Temperatura
Azoto amoniacal
Azoto total
Cloretos
Cobre total

Quinzenal

Nitratos
Nitritos
Sulfatos
Arsénio total
Cádmio
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
Carência Química de Oxigénio (CQO)
Chumbo total
Crómio
Ferro total

Mensal

Manganês total
Mercúrio
Níquel total
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Zinco total
Fonte: Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março
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Tabela 8.20 – Programa de autocontrolo da água recirculada da IRCL
PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Cloretos
Cobre total
Condutividade elétrica
Oxigénio Dissolvido

Quinzenal

pH
Sulfatos
Arsénio total
Cálcio
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
Carência Química de Oxigénio (CQO)

Mensal

Sólidos Suspensos Totais (SST)
Zinco total
Nitratos
Azoto amoniacal
Azoto kjeldahl
Carbonatos

Trimestral

Alcalinidade
Dureza total
Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)
Cádmio total
Chumbo total
Crómio total
Níquel total

Anual

Mercúrio total
Manganês total
Fonte: SOMINCOR (2016)

Em laboratórios externos
Complementarmente são ainda efetuadas em laboratórios externos outras análises
periódicas ao efluente industrial tratado (EIT) à saída da ETAM (Tabela 8.21).
De referir que as amostras do EIT deverão ser compostas, proporcionais ao caudal ou
por escalões de tempo, representativas da descarga num período de 24 horas.
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Tabela 8.21 – Programa de autocontrolo do efluente industrial tratado (EIT)
PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Alumínio

Mensal

Estanho
Fenóis
Fósforo total

Trimestral

Sulfuretos
Antimónio
Bário
Berílio
Boro
Cobalto
Fosfato de tributilo

Anual

Molibdénio
Prata
Selénio
Tálio
Titânio
Vanádio
Fonte: Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março

8.5.5.3 Águas superficiais
O controlo das águas superficiais recetoras no Complexo de Mineiro de Neves-Corvo é
realizado em 10 locais de amostragem, distribuídos pelas três linhas de água
influenciadas pelo complexo: barranco das Lajes (IBR), ribeira de Oeiras (ROL) e rio
Guadiana (GUAL). A análise qualitativa é realizada no laboratório próprio da
SOMINCOR.
Os locais de amostragem da qualidade da água do meio recetor são apresentados na
Tabela 8.22 e representados na Figura 8.14.
Tabela 8.22 – Locais de amostragem da qualidade das águas do meio recetor
COORDENADAS
LINHA DE
ÁGUA

ESTAÇÃO

Barranco
das Lajes

IBR 22

Ribeira de
Oeiras

ROL 5 – Horta da
Reveza

DISTÂNCIA AO LOCAL DE
DESCARGA

(DATUM 73)
M

P

-232 735,2

15 207,2

---

-234 290

12 060

A montante de Neves-Corvo,
a cerca de 4,8 km para
montante do local de
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COORDENADAS
LINHA DE
ÁGUA

ESTAÇÃO

DISTÂNCIA AO LOCAL DE
DESCARGA

(DATUM 73)
M

P
descarga

ROL 18 – Malhão
Largo

-232 800

15 870

A cerca de 2 km para jusante
do local de descarga

ROL 19 – Monte do
Pereiro

-231 920

16 720

A cerca de 3,7 km para
jusante do local de descarga

ROL 19B – Monte
Queimado

-232 145

18 640

A cerca de 6 km para jusante
do local de descarga

ROL 20 – Monte da
Caiada

-231 010

18 990

A cerca de 7,6 km para
jusante do local de descarga

ROL 22 – Ponte para
Penilhos

-226 800

25 520

A cerca de 24,7 km para
jusante do local de descarga

ROL 22D – Água
Santa Morena

-224 875

34 150

A cerca de 39,6 km para
jusante do local de descarga

GUAL 24 – Azenhas

-224 280

42 525

A cerca de 1 900 m para
montante da foz da ribeira de
Oeiras

GUAL 25 - Convento

-225 795

41 310

A cerca de 130 m para
jusante da foz da ribeira de
Oeiras

Rio
Guadiana

Fonte: EIA da Mina de Neves-Corvo - 2007

Barranco das Lajes
O barranco das Lajes (IBR) é um afluente da ribeira de Oeiras e é influenciado pelo
complexo mineiro na medida em que a SOMINCOR pode efetuar descargas de
infiltração superficial da IRCL no mesmo. No entanto desde 2011 não é realizada
nenhuma descarga. O barranco das Lajes apenas possui um local de amostragem
(Fotografia 8.2).
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Fotografia 8.2 – Barranco das Lajes – Local de amostragem

Ribeira de Oeiras
A ribeira de Oeiras (ROL), afluente do rio Guadiana, de caudal torrencial, é o meio
recetor da descarga do efluente industrial tratado (EIT), sendo alvo de monitorização
em sete locais de amostragem: um a montante da descarga do efluente da SOMINCOR
e seis a jusante da descarga.
A distribuição espacial dos locais de amostragem é a seguinte:


ROL 5 – Horta da Reveza: a montante de Neves-Corvo, a cerca de 4,8 km para
montante do local de descarga (Fotografia 8.3);



ROL 18 – Malhão Largo: a cerca de 2 km para jusante do local de descarga;



ROL 19 – Monte do Pereiro: a cerca de 3,7 km para jusante do local de descarga;



ROL 19B – Monte Queimado: a cerca de 6 km para jusante do local de descarga;



ROL 20A – Ribeira da Caiada ou Monte da Caiada: a cerca de 7,6 km para jusante
do local de descarga;



ROL 22 – Ponte para Penilhos: a cerca de 24,7 km para jusante do local de
descarga;



ROL 22D – Água Santa Morena ou Fonte Santa: a cerca de 39,6 km para jusante
do local de descarga.
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Fotografia 8.3 – Ribeira de Oeiras – Montante de Neves-Corvo

Rio Guadiana
Ao rio Guadiana (GUAL) aflui a ribeira de Oeiras, sendo que para percecionar a
influência da descarga da SOMINCOR na linha de água são analisados dois locais de
amostragem: um a montante e outro a jusante da foz da ribeira de Oeiras.
Nas tabelas seguintes são apresentados os programas analíticos sistemáticos para as
três linhas de água: barranco das Lajes (Tabela 8.23), ribeira de Oeiras (Tabela 8.24 e
Tabela 8.25) e rio Guadiana (Tabela 8.26). De referir que as amostras deverão ser
simples.
Tabela 8.23 – Programa de autocontrolo no barranco das Lajes
PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Cloretos
Cobre total
Condutividade
Oxigénio dissolvido

Mensal

pH
Sulfatos
Arsénio total
Cálcio
Nitratos

Trimestral

Sólidos Suspensos Totais (SST)
Zinco total
Azoto amoniacal
Azoto kjeldhal
Cádmio total

Anual

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
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PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Carência Química de Oxigénio (CQO)
Chumbo total
Crómio total
Ferro total
Manganês total
Mercúrio total
Níquel total
Fonte: Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março

Tabela 8.24 – Programa de autocontrolo na ribeira de Oeiras
(ROL 5, ROL 18, ROL 19B, ROL 22)
PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Amoníaco não ionizado
Azoto amoniacal
Azoto kjeldhal
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
Carência Química de Oxigénio (CQO)
Cloretos
Cobre solúvel
Cobre total
Condutividade

Mensal

Fosfatos
Nitratos
Nitritos
Oxigénio dissolvido
pH
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Sulfatos
Temperatura
Arsénio total
Ferro total

Trimestral

Mercúrio total
Fonte: Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março
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Tabela 8.25 – Programa de autocontrolo na ribeira de Oeiras
(ROL 19, ROL 20, ROL 22D)
PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Azoto kjeldhal
Carência Química de Oxigénio (CQO)
Cloretos
Cobre total
Condutividade
Fosfatos
Sulfatos

Trimestral

Nitratos
Oxigénio dissolvido
pH
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Zinco total
Arsénio total
Azoto amoniacal
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)

Semestral

Ferro total
Mercúrio total
Fonte: Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março
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Tabela 8.26 – Programa de autocontrolo no rio Guadiana
(GUAL 24, GUAL 25)
PARÂMETRO

FREQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

Carência Química de Oxigénio (CQO)
Cloretos
Cobre total
Condutividade
Nitratos

Mensal

pH
Sulfatos
Zinco total
Fonte: Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março

8.5.6

Características qualitativas dos efluentes
Relativamente às características dos efluentes, são apresentados de seguida os
resultados decorrentes do programa de autocontrolo levado a cabo pela SOMINCOR,
em laboratório próprio e com recurso a laboratórios externos, apresentado
anteriormente.
Os resultados apresentados correspondem ao período 2013-2015 e encontram-se
desagregados em efluente industrial tratado (EIT) e recirculado da IRCL.

8.5.6.1 Efluente Industrial Tratado (EIT)
Na Tabela 8.27 apresentam-se os resultados qualitativos do efluente industrial tratado
(EIT) descarregado na ribeira de Oeiras (EH1) para o período 2013-2015.
Os valores médios e máximos anuais são comparados com os Valores Limite de
Emissão (VLE) definidos na Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março emitida para
o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, de forma a obter-se as características do
efluente industrial tratado (EIT) descarregado na ribeira de Oeiras.
De referir que os valores médios são analisados numa perspetiva de avaliar a
concentração média registada em cada ano, alvo de monitorização, sendo ainda de
referir que em algumas campanhas de amostragem registaram-se valores não
quantificáveis, pelo que não foi possível apresentar os respetivos valores médios
anuais.
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Tabela 8.27 – Características do efluente industrial tratado (EIT) descarregado na
ribeira de Oeiras (EH1) – 2013-2015
Parâmetro

Unidades

Alumínio

mg/l

Antimónio

mg/l

Arsénio

*2

mg/l

Azoto amoniacal

mg/l

Azoto total

mg/l

Bário

mg/l

Berílio

mg/l

Boro

mg/l

Cádmio

*2

CBO5

mg/l

mg/l

Chumbo

*2

mg/l

Cloretos

mg/l

Cobalto

mg/l

*2

mg/l

Cobre

Condutividade

µS/cm

CQO

mg/l

Crómio

*2

mg/l

Valor

2013

2014

2015

VLE

1

<5

6,0

<5

<5

Média

0,01

0,011

---

Máxima

0,01

0,011

---

Média

0,0225

0,0134

0,011

Máxima

0,0380

0,0170

0,0160

Média

7,0

5,4

7,0

Máxima

9,5

6,3

7

Média

14,5

13,1

15,9

Máxima

18,5

14

16,5

Média

<0,1

0,7

---

Máxima

<0,1

0,7

---

Média

0,0

<0,1

---

Máxima

0,0

<0,1

---

Média

<0,3

1,3

---

Máxima

<0,3

1,3

---

Média

<0,01

<0,01

<0,01

Máxima

<0,01

<0,01

<0,01

Média

15,8

---*

Máxima

43,0

7,0

4,8

Média

<0,05

<0,05

<0,05

Máxima

<0,05

<0,05

<0,05

Média

329,1

293,1

369,0

Máxima

425,0

301,0

380,0

Média

<0,1

<0,1

---

Máxima

<0,1

<0,1

---

Média

0,0583

0,0152

0,2838

Máxima

0,2200

0,0260

0,5000

Média

3 962

2 990

5 332

Máxima

4 512

4 053

5 437

Média

44,4

25,4

18,5

Máxima

83,0

40,0

23,0

Média

<0,08

<0,08

<0,08

Máxima

<0,08

<0,08

<0,08

Média
Máxima

---*

1

---*

---*

1

10

---

1

10

15

----

----

----

0,2

1

40

1

----

----

1

----

150

2
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Parâmetro

Unidades

Estanho

mg/l

Fenóis

mg/l

Ferro

mg/l

Fosfato de tributilo

mg/l

Fósforo total

mg/l

Manganês

mg/l

*2

mg/l

Mercúrio

Molibdénio

Níquel

*2

mg/l

mg/l

Nitratos

mg/l

Nitritos

mg/l

Oxigénio
dissolvido

% sat. O2

pH

Escala
Sorensen

Prata

mg/l

Selénio

mg/l

SST

mg/l

Sulfatos

mg/l

Sulfuretos

mg/l

Valor

2013

2014
1

2015

VLE

---*

Máxima

0,01

<0,1

<0,1

Média

---*

1

<0,01

0,01

Máxima

0,03

0,01

0,01

Média

---*

1

0,915

0,180

2,5

Média

0,00014 <0,000005

---

Máxima

0,00014 <0,000005

---

1

<0,5

Máxima

Média

1,1

0,825

---*

---*

---*

1

Média

1

---*

1

Máxima

1,30

1,0

<0,5

Média

0,16

0,15

2,44

Máxima

0,47

0,28

3,8

1

<0,0007

Média

<0,0007

Máxima

<0,0007

0,0007

0,0007

Média

0,073

0,057

---

Máxima

0,073

0,057

---

Média

<0,03

<0,03

<0,0375

Máxima

<0,03

<0,03

0,046

15,4

22,2

33,3

Máxima

28

24

35

Média

7,7

6,3

0,6

Máxima

15,5

7,6

0,8

Média

87,4

102,5

104,2

Máxima

65,0

84,1

97,8

Média

7,0

8,4

8,0

Máxima

7,7

10,1

8,7

Média

<0,05

<0,001

---

Máxima

<0,05

<0,001

---

Média

0,01

0,01

---

Máxima

0,01

0,01

---

8,3

---*

1

10,2

17,0

11,0

29,0

Média

1 802

1 450

2 625

Máxima

2 150

1 650

2 750

1

<0,02

0,61

Média

Média
Máxima

Média

---*

---*

----

0,5

2

----

10

2

0,05

----

2

50

5

----

6-9

----

----

60

2 000
1
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Parâmetro

Unidades

Valor
Máxima

Tálio

mg/l

Temperatura

°C

Aumento
Temperatura

°C

Titânio

mg/l

Vanádio

mg/l

Zinco

mg/l

2013

2014

2015

VLE

1,98

<0,02

0,61

Média

<0,05

<0,01

---

Máxima

<0,05

<0,01

---

Média

21,0

18,7

16,1

Máxima

26,9

23,7

Média

1,95

0,7

20,2 Aumento
de 3ºC
0

3,6

1

0,4

Média

<0,001

<0,001

---

Máxima

<0,001

<0,001

---

Média

<1

<1

---

Máxima

<1

<1

---

0,049

0,043

1,34

0,21

0,10

2,00

Máxima

Média
Máxima

----

----

----

----

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e LA n.º 19/2008, de 3 de março
Superior ao Valor Limite de Emissão (VLE) definido na LA n.º 19/2008, de 3 de março
1

Nota: * Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)
2

* Substâncias perigosas

De acordo com a tabela anterior, verifica-se que grande parte dos parâmetros
analisados mantém a sua ordem de grandeza, observando-se por vezes ligeiras
variações nos seus valores médios, nomeadamente para o arsénio total (2013), azoto
amoniacal (2014), CBO5 (2013), CQO (2013), ferro (2014), manganês (2015), nitratos
(2015), sulfatos (2015) e sulfuretos (2014).
Relativamente ao incumprimento dos VLE estabelecidos na licença ambiental em vigor,
evidenciados na tabela 8.27, é de referir que a SOMINCOR tem em curso, como
enunciado anteriormente neste relatório, alterações significativas no tratamento de
água e efluentes, que conduzirão a um aumento significativo de reutilização interna da
água, com a consequente diminuição de volume a descarregar no meio ambiente e
assegurando a descarga com qualidade de acordo com os VLE.
8.5.6.2 Recirculado da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)
Na Tabela 8.28 são apresentados os resultados qualitativos da água recirculada da IRCL
para o período 2013-2015.
Saliente-se que os valores médios são calculados numa perspetiva de avaliar a
concentração média registada em cada ano, alvo de monitorização, sendo ainda de
referir que em algumas campanhas de amostragem se registaram valores não
quantificáveis, pelo que não foi possível apresentar os respetivos valores médios
anuais.
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Tabela 8.28 – Valores de referência da qualidade da água recirculada da IRCL – 2013 a 2015
Parâmetro
Alcalinidade

Unidades
mg/l

Arsénio Total

*2

mg/l As

Azoto amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal

mg/l

Cádmio total

*2

µg/l

Cálcio

mg/l Ca

Carbonatos

mg/l

CBO5

mg/l O2

Chumbo total

*2

Cloretos

Cobre Total

µg/l

mg/l Cl

*2

mg/l Cu

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l O2

Crómio total

*2

mg/l

Dureza total

mg/l

Manganês total

mg/l

Mercúrio total

*2

µg/l

Valor

2013

2014

2015

VLE

*1

---

<5

25

---

<5

Média

0,05

0,05

0,26

Máxima

0,13

0,09

0,42

3,3

---

3,9

4

---

7

6,1

---

10

7

---

11

Média

<10

---

21

0,25

Máxima

<10

---

21

1,5

Média

874

763

645

1 030

810

740

4,3

---

0

Máxima

17,3

---

0

Média

188

145

67

Máxima

300

190

120

Média

250

---

1 600

1,2

Máxima

250

---

1 600

14

Média

234

234

346

Máxima

291

267

410

Média

---

*1

0,809

1

0,19

1,5

Média

4 522

4 685

6 958

Máxima

5 400

5 400

7 900

Média

257

198

172

Máxima

360

270

380

Média

<0,08

---

<0,08

Máxima

<0,08

---

<0,08

Média

2 225

---

2 100

Máxima

2 500

---

2 100

Média

1

---

10

Máxima

1

---

10

Média

<0,7

---

1,3

Máxima

<0,7

---

1,3

Média
Máxima

Média

---

Máxima
Média
Máxima

Máxima
Média

Máxima

*1

---

---

1

10

---

---

---

40

---

1

---

150

2

---

2

0,07
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Parâmetro
Níquel total

*2

Unidades
µg/l

Valor

2013

2014

2015

VLE

Média

<30

---

130

4

Máxima

<30

---

130

34

*1

---

18,5

21

---

26

35,8

31,5

26,9

1

2

11

8,8

8,6

2,8

11,5

10,7

4,5

Média

4 250

---

5 500

Máxima

4 900

---

5 600

Média

32

24

17

Máxima

70

45

56

Média

2 425

2 550

3 692

Máxima

2 800

2 800

4 000

Média

1,0

1,4

18,8

Máxima

2,4

2,2

25

Média

Nitratos

mg/l
%
saturação
de O2

Média

Oxigénio Dissolvido

pH

Escala
Sorensen

Média

SDT

mg/l

SST

mg/l

Sulfatos

mg/l SO4

Zinco Total

mg/l Zn

Máxima

Máxima

Máxima

---

50

---

6-9

---

60

2000

---

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e DL n.º 236/98, de 1 de agosto e DL n.º 218/2015, de 7 de outubro
1

Nota: * Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)
2

* Substâncias perigosas

De acordo com a tabela anterior, verifica-se que para alguns dos parâmetros não
foram obtidos resultados em 2013 e 2014. No entanto, os parâmetros com resultados
ao longo de todo o período apresentam variações nos seus valores médios,
nomeadamente, arsénio total (2015), CBO5 (2015), cobre total (2013-2015), CQO
(2013), pH (2015), sulfatos (2015) e SST (2013-2015).

8.5.7

Características das águas superficiais
Relativamente às características das águas superficiais recetoras, são apresentados de
seguida os resultados decorrentes do programa de autocontrolo levado a cabo pela
SOMINCOR, apresentado no subcapítulo anterior.
Os resultados apresentados correspondem ao período 2013-2015 e encontram-se
desagregados pelas linhas de água influenciadas pelo complexo mineiro: barranco das
Lajes, ribeira de Oeiras e rio Guadiana.

8.5.7.1 Barranco das Lajes
A descarga para esta linha de água era realizada por infiltração superficial da IRCL,
porém, em 2011, realizaram-se trabalhos de melhoria no sistema de captação de
213

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

infiltrações que levaram ao término desta descarga superficial, pelo que desde meados
de maio de 2011 que não há descarga no barranco das Lajes.
Após a conclusão dos trabalhos no sistema de captação de infiltrações em maio de
2011, foram recuperadas as zonas impactadas pela água de infiltração superficial no
barranco das Lajes.
Em 2012 foi avaliada a necessidade de reabilitação dessas zonas não se tendo
verificado essa necessidade, uma vez que o barranco apresentava um ecossistema
semelhante ao da região. Em 2013 também não se registou caudal no barranco das
Lajes, comprovando que as medidas de melhoria implementadas no sistema de
captação de infiltrações foram efetivas no finalizar da descarga de água por infiltração
superficial.
Face ao exposto, no período 2013-2015, alvo de análise no presente relatório, não
existem dados no que se refere à qualidade da água no barranco das Lajes.

8.5.7.2 Ribeira de Oeiras
A ribeira de Oeiras, afluente da margem direita do rio Guadiana, tem um comprimento
de cerca de 93 km e está formalmente classificada como “água piscícola de
ciprinídeos”, não estando classificada para nenhuma outra utilização qualitativamente
exigente, embora exista também algum uso para rega, que não tem expressão
significativa, uma vez que a generalidade das culturas na respetiva bacia hidrográfica é
de sequeiro.
O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7) apresenta dados de
qualidade para a massa de água superficial Ribeira de Oeiras (PT07GUA1580), os quais
serão avaliados.
De referir que a APA-ARH Alentejo (ex-ARH Alentejo) dispõe de duas estações de
amostragem situadas a jusante da estação ROL 22D, no troço final da ribeira de Oeiras
(Figura 8.14), para monitorização de base mensal (tarefa que cabia anteriormente à
CCDR-Alentejo), nomeadamente:




“Oeiras – código 28K/02”: estação não-automática, com coordenadas:
X=236 617, Y=77 758, que dispõe de dados sobre um vasto conjunto de
parâmetros, com periodicidade trimestral a semestral;
“Oeiras – código 28K/02H”: estação automática, mais recente, com
coordenadas: X=237 157, Y=77 566, que dispõe de dados apenas sobre um
reduzido número de parâmetros e até 2009.

Relativamente à estação “Oeiras - código 28K/02H”, após consulta da base de dados
on-line do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), verificou-se
que a mesma não dispõe de dados referentes ao período 2013-2015, sendo de
acrescentar que a mesma não dispõe de dados desde 2009.
De acordo com o programa de autocontrolo da SOMINCOR apresentado
anteriormente, na ribeira de Oeiras as análises têm periodicidade mensal para a
generalidade dos parâmetros de caracterização geral das águas superficiais, e
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periodicidade trimestral ou semestral para os metais e parâmetros microbiológicos,
entre outros.
De seguida apresenta-se a avaliação da qualidade da água na ribeira de Oeiras,
partindo de uma avaliação mais global, ao nível da massa de água definida no âmbito
da Diretiva-Quadro da Água, passando por uma avaliação com base nas estações de
monitorização da APA-ARH Alentejo e finalizando com uma caracterização mais local,
através das campanhas de monitorizações realizadas pela SOMINCOR.

Avaliação da qualidade da água da ribeira de Oeiras tendo em conta os requisitos da
Diretiva-Quadro da Água
A área em estudo insere-se na região hidrográfica do Guadiana (Região Hidrográfica 7,
RH7) e o seu Estado está classificado no Plano Gestão da Região Hidrográfica (PGRH)
do Guadiana, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 22
de março.
A classificação do Estado das massas de água de superfície integra a classificação do
Estado Ecológico e do Estado Químico, sendo o Estado de uma massa de água de
superfície definido em função do pior dos dois Estados, Ecológico ou Químico.
Os principais elementos que indicam que o Estado Ecológico das massas de água “rios”
(onde se incluem para este efeito as linhas de água em estudo), são os elementos
biológicos (i.e. fitobentos-diatomáceas e invertebrados bentónicos) e os elementos
físico-químicos gerais. Dentro destes, o fósforo total é responsável por 24% de
classificações indesejáveis, seguido da Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
responsável por menos de 1% de classificações “Razoável” (PGBH do Guadiana,
Fevereiro 2012).
Das 45 massas de água analisadas no referido Plano, 7% apresenta uma classificação
“Excelente”, 44% apresenta classificação “Bom”, 31% e 16% evidenciam,
respetivamente, classificações “Razoável” e “Medíocre”. A percentagem de massas de
água classificadas com “Mau Estado Ecológico” corresponde a 2%.
Na massa de água da ribeira de Oeiras foram monitorizados três locais:


Neves-Corvo (28J/01) – a montante do complexo mineiro;



Oeiras (28K/02) – 74 km a jusante do complexo mineiro;



Senhora da Graça dos Padrões (sem código) – nas imediações do Complexo
Mineiro, a montante da descarga do efluente da SOMINCOR e provavelmente
impactado pelas descargas de águas residuais domésticas das aldeias da Graça
de Padrões e Neves.

Na Tabela 8.29 apresentam-se os elementos de qualidade que permitem obter o
Estado Ecológico da Massa de Água (MA) Superficial Ribeira de Oeiras.
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Tabela 8.29 – Classificação do Estado Ecológico da MA Ribeira de Oeiras por elemento de qualidade
ESTADO ECOLÓGICO

PT07
GUA
1580

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

ELEMENTOS DE QUALIDADE QUÍMICOS E FISICOQUÍMICOS GERAIS

ELEMENTOS DE QUALIDADE
HIDROMORFOLÓGICOS
RH5

FITOBENTOS

MACROINVERTEBRADOS

CÓDIGO DO LOCAL

NOME DO LOCAL

CÓDIGO EU_CD

ELEMENTOS DE QUALIDADE BIOLÓGICA

CLASSIFICAÇÃO
DOS ELEMENTOS
DE QUALIDADE
BIOLÓGICA

ELEMENTOS DE
QUALIDADE
QUÍMICOS E FÍSICOQUÍMICOS GERAIS

POLUENTES
ESPECÍFICOS

CLASSIFICAÇÃO
DOS ELEMENTOS
DE QUALIDADE
QUÍMICOS E
FÍSICO-QUÍMICOS

HM5

CLASSIFICAÇÃO
DOS ELEMENTOS
DE QUALIDADE
HIDROMORFOLÓGI
COS

ESTADO
ECOLÓGICO

NevesCorvo

28J/01

ARH
2009

Excelente

---

Excelente

Bom ou superior

Bom ou
superior

Bom ou superior
(a)

---

---

Excelente

Oeiras

28k/02

ARH
2009

Bom

---

Bom

Bom ou superior

Bom ou
superior

Bom ou superior
(a)

--

---

Bom

Senhora da
Graça dos
Padrões

---

ARH
2009

Mau

Bom

Mau

Razoável

---

Razoável

---

---

Mau

Nota: (a) Percentagem de saturação em oxigénio dissolvido não incluída para a classificação por se considerar que o valor obtido não reflete a existência de
pressões mas condições de hidrodinamismo natural elevado
Fonte: PGBH do Guadiana – Tomo 7
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Como se pode constatar da observação da tabela anterior, a massa de água da ribeira
de Oeiras apresentou, no local “Oeiras 28K/02”, situado a aproximadamente 74 km a
jusante do Complexo-Mineiro de Neves-Corvo, um “Bom Estado Ecológico”,
integrando-se, por isso, no grupo onde se insere a maioria das massas de água desta
região.
No que diz respeito ao Estado Químico, foi analisado, no referido plano, apenas o
estado relativo a nove massas de água, entre as quais a ribeira de Oeiras
(PT07GUA1580). Refira-se que para as massas de água analisadas não foram
observados incumprimentos, garantindo-se o Bom Estado Químico em todas.
Na Tabela 8.30 apresenta-se o Estado Químico da MA Ribeira de Oeiras, tendo por
base os mesmos três locais, nomeadamente, Neves-Corvo (28J/01), Oeiras (28K/02) e
Senhora da Graça dos Padrões.
Tabela 8.30 – Classificação do Estado Químico da massa de água
da ribeira de Oeiras
CÓDIGO
EU_CD

PT07GUA
1580

NOME DO LOCAL

CÓDIGO
DO LOCAL

PROGRAMA DE
MONITORIZAÇÃO

Neves-Corvo

28J/01

Oeiras
Senhora da Graça
de Padrões

ESTADO QUÍMICO
SUBSTÂNCIAS
PRIORITÁRIAS

ESTADO
QUÍMICO

ARH 2009

Bom

Bom

28k/02

ARH 2009

Bom

Bom

---

ARH 2009

---

---

Fonte: PGBH do Guadiana – Tomo 7

Conforme se pode constatar, o Estado Químico é considerado “Bom” em Neves-Corvo
e em Oeiras, não tendo sido avaliado em Senhora da Graça de Padrões.
No PGBH do Guadiana, após a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico
por massa de água, aplicou-se o critério definido pelo INAG ("Critérios para a
Classificação do Estado das Massas de Água Superficial - Rios e Albufeiras", 2009) para
a obtenção do Estado das massas de água “rios”, apresentando-se na Tabela 8.31 a
classificação do Estado final da MA Ribeira de Oeiras.
Como se pode constatar, a classificação obtida é muito variável (de mau a excelente)
consoante o local em análise, conduzindo, contudo, à avaliação global do Estado da
MA Ribeira de Oeiras como “Mau”, com um nível de confiança na análise de médioelevado.
Face ao exposto, no âmbito da proposta de delimitação de massas de água (Tomo 2 –
subcapítulo 2.1.35 Delimitação de novas massas de água do PGRH Guadiana) foi
sugerida a divisão da MA Ribeira de Oeiras – PT07GUA1580, classificada com Mau
Estado, em duas massas de água por forma a delimitar a área de influência do
Complexo Mineiro Neves-Corvo, uma vez que os resultados de monitorização indicam
apenas a existência de pressões, próximo da influência deste complexo, pois o local
(Oeiras 28K/02) situado a aproximadamente 74 Km a jusante apresentou Bom Estado
Ecológico.
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Tabela 8.31 – Classificação do Estado da massa de água da ribeira de Oeiras

CÓDIGO
EU_CD

PT07GUA1580

NOME DO LOCAL

CÓDIGO
DO
LOCAL

PROGRAMA DE
MONITORIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
DO ESTADO/
LOCAL

Neves-Corvo

28J/01

ARH 2009

Oeiras

28k/02

Senhora da Graça
de Padrões

-

ELEMENTOS RESPONSÁVEIS PELA CLASSIFICAÇÃO
INFERIOR A BOM
ELEMENTOS
BIOLÓGICOS

FQ
GERAIS

POLUENTES
ESPECÍFICOS

SUBSTÂNCIAS
PRIORITÁRIAS

Excelente

-

-

-

-

ARH 2009

Bom

-

-

-

-

ARH 2009

Mau

Invertebrados

CBO5

-

-

ESTADO
DAS
MASSAS
DE
ÁGUA

Mau

NÍVEL DE
CONFIANÇA NA
ANÁLISE

Médio- Elevado

Fonte: PGBH do Guadiana – Tomo 7
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De referir que foi recentemente aprovado, pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 52/2016 de 20 de setembro, o 2.º ciclo dos Planos de Gestão das Regiões
Hidrográficas, entre eles, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7),
tendo-se verificado uma melhoria do estado global da MA Ribeira de Oeiras
(PT07GUA1580), o qual passou a ser Inferior a Bom (estado ecológico – razoável e
estado químico – bom), tendo-se, no entanto, verificado que a mesma não alcançou o
objetivo ambiental estabelecido no 1.º ciclo para o ano de 2015.

Avaliação da qualidade da água na ribeira de Oeiras tendo em conta os dados do
SNIRH
Ainda no que se refere aos objetivos de qualidade relativos às águas de ciprinídeos,
sistematizam-se, na Tabela 8.32 os valores médios e máximos dos parâmetros
monitorizados pela APA-ARH Alentejo na estação “Oeiras – código 28K/02” da ribeira
de Oeiras, disponíveis no SNIRH, no período compreendido entre 2013 e 2015.
Tabela 8.32 – Valores de referência dos parâmetros relevantes para avaliação da qualidade
da água na ribeira de Oeiras - águas piscícolas (ciprinídeos) Estação de “Oeiras – Código 28K/02” – 2013 a 2015
PARÂMETROS
Temperatura (°C)

MÉDIA NO MÁXIMO NO
PERÍODO
PERÍODO

VMA (VMR)*
28

NÚMERO DE
VALORES

14,01

18,2

5

8,45

7,4

5

6-9

7,42

7,6

5

25

<5

<5

5

6

---

<3

5

0,03

0,0075

0,015

5

0,09

0,125

5

0,005

(a)

(a)

(a)

1

<0,05

<0,05

2

0,04

---

<0,007

3

50% ≥ 7
Oxigénio dissolvido (mg/l O2)

50% ≥ 8
100% ≥ 5

pH (escala de Sorensen)
SST (mg/l)
CBO5 (20 °C) (mg/l O2)
Nitritos (mg/l NO2)
Azoto amoniacal (mg/l NH4)
Cloro residual disponível total (mg/l
HOCl)
Zinco total (mg/l Zn)
Cobre solúvel (mg/l Cu)

1
0,2

Fonte: http://snirh.pt
Nota: * VMA e VMR no caso do OD; (a) – valor não disponível
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Como se constata através da tabela anterior, no período 2013-2015, os dados
apresentados e avaliados não excederam os valores limite estabelecidos para o
cumprimento dos objetivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais.
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Avaliação da qualidade da água na ribeira de Oeiras tendo por base os dados das
análises realizadas pela SOMINCOR
Os resultados são comparados com os objetivos de qualidade para águas piscícolas
(ciprinídeos) (Anexos X) e com os objetivos de qualidade mínima das águas superficiais
(Anexo XXI) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
Na Tabela 8.33 apresentam-se os resultados qualitativos da água superficial para o
local a montante da descarga da SOMINCOR - ROL 5.
De referir que os valores médios são avaliados numa perspetiva de avaliar a
concentração média registada em cada ano, alvo de monitorização, sendo ainda de
referir que em algumas campanhas de amostragem registaram-se valores não
quantificáveis, pelo que não foi possível apresentar os respetivos valores médios
anuais.
Tabela 8.33 – Valores de referência da qualidade da água da ribeira de Oeiras a montante da
descarga da SOMINCOR (Horta da Reveza – ROL 5) - 2013 a 2015

PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013

Amoníaco não
ionizado

mg/l

Arsénio Total

mg/l

Azoto Amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal

mg/l

CBO5

mg/l

Cloretos

mg/l

Cobre Solúvel

mg/l

Cobre Total

mg/l

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l

Ferro Total

mg/l

2014

2015

*1

0,0008

0,019

0,2

0,003

---

*1

<0,002

<0,002

0,0048

<0,002

<0,002

Média

<0,2

<0,2

<0,2

Máximo

<0,2

<0,2

<0,2

Média

---

*1

<0,4

---

1,5

<0,4

0,4

*1

<3

6

5

<3

Média

60,5

37,6

59,6

Máximo

136

51

73

Média

<0,02

<0,02

<0,02

Máximo

<0,02

<0,02

<0,02

Média
Máximo
Média
Máximo

Máximo
Média

0,0045

*1

---

Máximo

---

---

---

*1

<0,02

<0,02

Máximo

0,03

<0,02

<0,02

Média

435

285

428

Máximo

870

384

530

*1

11,6

44

26

17

0,51

0,20

0,15

Máximo
Média

22,36

---

ANEXO
XXI

VMR VMA

VMA

0,005 0,025

---

---

---

0,1

0,2

1

1

---

---

2

6

---

5

---

---

250

0,04

---

---

---

---

0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*1

Média

Média

ANEXO X
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PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013
Máximo

Fosfatos

mg/l

Mercúrio Total

mg/l

Nitratos

mg/l

Média
Máximo

2014

2015

0,76

0,25

0,2

*1

---

<0,063

<0,063

<0,063

<0,063

<0,063

Média

<0,0007 <0,0003 <0,0003

Máximo

<0,0007 <0,0003 <0,0003

Média

<2,0

<2

<2

Máximo

<2,0

<2

<2

Média

---

*1

<0,02

<0,02

<0,025

<0,02

<0,02

98,8

104,8

104,2

Nitritos

mg/l

Oxigénio
Dissolvido

%
saturação
de O2

Média
Mínimo

81

93

88

pH

Escala
Sorensen

Média

8,0

7,84

7,98

Máximo

8,7

8,2

8,4

13,2

*1

Sólidos.
Suspensos Totais mg/l
(SST)
Sulfatos

mg/l

Temperatura

˚C

Zinco Total

mg/l

Máximo

Média
Máximo

---

3,1

24,5

22,4

32,2

32

30

34

Média

17,5

15,3

14,4

Máximo

26,8

21,1

21,3

Média

---

*1

<0,012

<0,012

0,026

0,012

<0,012

Máximo

VMR VMA

VMA

---

---

---

---

---

0,001

---

---

---

0,03

---

---

---

---

50

---

6,05,0-9,0
9,0

*1

22

Máximo

ANEXO
XXI

---

30

Média

ANEXO X

25

---

---

---

---

250

---

28

30

---

1

0,5

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Nota: Anexo X – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de
ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

Relativamente ao cumprimento dos objetivos de qualidade para águas doces para fins
piscícolas (águas de ciprinídeos) e dos objetivos ambientais de qualidade mínima das
águas superficiais, constata-se que para o período em análise, e de uma forma geral,
os parâmetros analisados a jusante da descarga da ETAM cumprem os valores limite
estabelecidos, sendo de referir apenas três situações, assinaladas na Tabela 8.34, em
que os limites não são cumpridos.
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Nas Tabela 8.34 a 8.40 apresentam-se os resultados qualitativos da água superficial
para os locais a jusante e a montante da descarga da SOMINCOR.
De referir que os valores médios são avaliados numa perspetiva de avaliar a
concentração média registada em cada ano, alvo de monitorização, sendo ainda de
referir que em algumas campanhas de amostragem registaram-se valores não
quantificáveis, pelo que não foi possível apresentar os respetivos valores médios
anuais.
Relativamente ao cumprimento dos objetivos de qualidade para águas doces para fins
piscícolas (águas de ciprinídeos) e dos objetivos ambientais de qualidade mínima das
águas superficiais, constata-se que para o período em análise, e de uma forma geral,
os parâmetros analisados apresentam algumas situações de relevo, identificadas em
cada uma das tabelas.
Sendo de realçar:


A grande maioria dos parâmetros analisados, nos diversos locais monitorizados,
está em cumprimento com o VMA aplicável;



Verifica-se uma diminuição do número de parâmetros com valores superiores
aos VMA em 2015, quando comparado com os anos anteriores, demonstrando
que as alterações introduzidas no tratamento do efluente foram eficazes
diminuindo os impactes na ribeira;



À medida que aumenta a distância à descarga do efluente, verifica-se uma
diminuição significativa dos impactes, existindo uma recuperação, quase total,
no último ponto monitorizado.

Tabela 8.34 – Valores de referência da qualidade da água da ribeira de Oeiras – Malhão Largo
(ROL 18) – 2013 a 2015

PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013

Amoníaco não
ionizado
Arsénio Total

mg/l

mg/l

Azoto Amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal

mg/l

CBO5

mg/l

Cloretos

mg/l

2014

Média

0,005

Máximo

0,021

Média
Máximo
Média
Máximo
Média

*1

Máximo
Média

*1

0,0004

0,2

0,001

---

---

---

*1

0,00335

0,007

0,003

0,004

*1

---

6,5

*1

---

0,29

*1

0,62

8

0,9

0,8

*1

<3

<3

4

<3

<3

230

136

93

*1

---

---

---

ANEXO
XXI

VMR VMA

VMA

0,005 0,025

---

---

---

0,1

0,2

1

1

---

---

2

6

---

5

---

---

250

*1

---

0,3

Máximo
Média

2015

ANEXO X
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PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013
Máximo

Cobre Solúvel

mg/l

Cobre Total

mg/l

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l

Ferro Total

mg/l

Fosfatos

mg/l

Mercúrio Total

mg/l

Nitratos

mg/l

328

Média

*1

---

<0,02

---

Máximo

0,04

<0,02

0,02

Média

---

*1

<0,02

---

Máximo

0,13

<0,02

0,03

Média

2 581

1 562

1 090

Máximo

4 510

3 750

1 550

*1

20,6

13

41

41

19

0,332

0,225

0,39

0,4

0,25

0,65

---

*1

<0,063

---

<0,063

<0,063

0,09

Média
Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo
Média

Média
Máximo
Média

Oxigénio
Dissolvido

% saturação
de O2

Média

pH

Escala
Sorensen

Média

mg/l

Temperatura

˚C

Zinco Total

mg/l

---

<0,0007 <0,0003

Máximo <0,0007 <0,0003

mg/l

Sulfatos

2015

430

Nitritos

Sólidos Suspensos
mg/l
Totais (SST)

2014

Máximo

Mínimo

Máximo
Média
Máximo

---

---

---

---

0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,001

---

---

---

0,03

---

---

---

---

50

*1

---

0,0003
*1

35

0,65

0,304

1,9

0,48

0,2

72,64

73,8

90,6

32

55

69

6,44

7,1

7,38

7,7

7,3

7,6

*1

*1

---

7
*1

---

---

6,05,0-9,0
9,0

*1

---

8

4,2

Média

1 135

593

344

Máximo

2 000

1 600

540

Média

17,5

15,3

14,3

Máximo

26,2

21,6

21,4

0,053

0,015

0,07

0,11

0,02

0,12

Máximo

0,04

*1

80

Média

VMA

*1

25

---

VMR VMA

*1

14,68

---

ANEXO
XXI

126

*1

---

ANEXO X

25

---

---

---

---

250

---

28

30

---

1

0,5

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
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Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Nota: Anexo X – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de
ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

Tabela 8.35 – Valores de referência da qualidade da água da ribeira de Oeiras – Monte do
Pereiro (ROL 19) – 2013 a 2015
PARÂMETRO

UNIDADES VALOR

Arsénio total

mg/l

Azoto
amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal

mg/l

CBO5

mg/l

Cloretos

mg/l

Cobre Total

mg/l

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l

Ferro total

mg/l

Fosfatos

mg/l

Mercúrio total

mg/l

Nitratos

mg/l

Oxigénio
Dissolvido

%
saturação
de O2

ANO
2013

ANEXO X

2014

2015

VMR

Média

0,0027

0,002

0,0021

Máximo

0,0027

0,002

0,0021

Média

4,2

<0,2

<0,2

Máximo

4,2

<0,2

<0,2

Média

2,9

---

Máximo

4,7

0,8

0,7

Média

<3

<3

<3

Máximo

<3

<3

<3

269,3

178,5

100

Máximo

410

324

121

Média

0,03

<0,02

<0,02

Máximo

0,06

<0,02

<0,02

Média

3 083

2 051

1 180

Máximo

4 430

3 740

1 420

Média

13

17

17

Máximo

15

17

24

Média

0,28

<0,05

<0,05

Máximo

0,28

<0,05

<0,05

Média

<0,06

---

*1

<0,063

Máximo

<0,06

0,06

<0,063

Média

Média

*1

VMA

VMA

---

---

0,1

0,2

1

1

---

---

2

6

---

5

---

---

250

---

---

0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,001

---

---

---

---

---

50

*1

---

<0,0007 <0,00035 <0,00035

Máximo <0,0007 <0,00035 <0,00035
Média

ANEXO XXI

*1

9

17,5

---

Máximo

11

33

6

Média

71

95,5

102,5

Máximo

66

85

101
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PARÂMETRO

Escala de
Sorensen

pH

ANO

UNIDADES VALOR

SST

mg/l

Sulfatos

mg/l

Zinco Total

mg/l

2013

ANEXO X

2014

2015

VMR

Média

6,1

7,2

7,65

Máximo

6,8

7,3

7,8

*1

3,1

4,9

4,5

3,2

4,9

Média

1 407

845

365

Máximo

2 100

1 600

500

Média

0,061

---

---

0,013

0,042

Média

---

Máximo

Máximo

*1

0,1

ANEXO XXI

VMA

VMA

--- 6,0-9,0

5,0-9,0

25

---

---

---

---

250

---

1

0,5

*1

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Nota: Anexo X – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de
ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

Tabela 8.36 – Valores de referência da qualidade da água da ribeira de Oeiras – Monte
Queimado (ROL 19B) – 2013 a 2015

PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013

Amoníaco não
ionizado

mg/l

Arsénio Total

mg/l

Azoto Amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal

mg/l

CBO5

mg/l

Cloretos

mg/l

Cobre Solúvel

mg/l

Média
Máximo
Média
Máximo
Média

2014

2015

*1

0,0004

0,015

0,2

0,001

---

*1

0,002

---

0,003

0,003

0,0021

---

*1

<0,2
<0,2

0,0024

*1

---

---

3,1

0,31

Média

1,1

---

Máximo

3,5

0,7

0,6

*1

<3

<3

4

<3

<3

235,5

127,2

87,8

Máximo

460

307

118

Média

---

*1

<0,02

<0,02

Média

---

Máximo
Média

VMR

VMA

VMA

0,005 0,025

---

*1

Máximo

*1

ANEXO
XXI

ANEXO X

---

---

0,1

0,2

1

1

---

---

2

6

---

5

---

---

250

0,04

---

---

*1

---
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PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013
Máximo

Cobre Total

mg/l

Condutividade

µS/cm a 20˚C

CQO

mg/l

Ferro Total

mg/l

Fosfatos

mg/l

Mercúrio Total

mg/l

Nitratos

mg/l

Nitritos

mg/l

Oxigénio
Dissolvido
pH

2015

0,08

<0,02

<0,02

Média

*1

---

<0,02

<0,02

Máximo

0,23

<0,02

<0,02

Média

2 565

1 482

980

Máximo

4 700

3 460

1 330

18,4

15,2

12,6

42

23

20

Média

0,21

0,135

0,34

Máximo

0,24

0,14

0,54

Média

---

*1

<0,063

<0,063

0,3

<0,063

0,063

Média
Máximo

Máximo
Média
Máximo
Média
Máximo

*1

---

<0,0003 <0,0003

0,008 <0,0003 <0,0003
*1

10,28

17

23

---

*1

*1

5,2

---

---

Máximo

0,31

0,14

0,08

% saturação
de O2

Média

92,9

96,8

101

Mínimo

85

84

89

Escala
Sorensen

Média

6,9

7,36

7,7

Máximo

7,5

7,6

8

*1

*1

*1

Sulfatos

mg/l

Temperatura

˚C

mg/l

Máximo

---

---

3,9

5,7

Média

1 103

562

290

Máximo

2 100

1 500

460

Média

17,5

15,1

14,5

Máximo

26,0

22,2

22,7

0,049

---

---

0,11

0,033

0,024

Máximo

*1

VMA

---

---

0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,001

---

---

---

0,03

---

---

---

---

50

---

6,05,0-9,0
9,0

---

70

Média

VMA

*1

---

Média

VMR

*1

---

Média

Sólidos
Suspensos Totais mg/l
(SST)

Zinco Total

2014

ANEXO
XXI

ANEXO X

25

---

---

---

---

250

---

28

30

---

1

0,5

*1

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
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1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

Tabela 8.37 – Valores de referência da qualidade da água da ribeira de Oeiras – Monte da
Caiada (ROL 20) – 2013 a 2015
PARÂMETRO

UNIDADES VALOR

Arsénio total

mg/l

Azoto
amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal mg/l

CBO5

mg/l

Cloretos

mg/l

Cobre Total

mg/l

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l

Ferro total

mg/l

Fosfatos

mg/l

Mercúrio total mg/l

ANO

ANEXO X

2013

2014

2015

<0,0020

<0,0020

<0,0020

Máximo <0,0020

<0,0020

<0,0020

Média

VMR

Média

<0,2

<0,2

<0,2

Máximo

<0,2

<0,2

<0,2

Média

0,8

---

*1

0,6

Máximo

1,4

0,5

0,6

Média

4,8

<3

<3

Máximo

4,8

<3

<3

276,3

99,5

88,5

510

163

98

Média

<0,02

<0,02

---*

Máximo

<0,02

<0,02

0,029

Média

2 923

1 170

935

Máximo

4 850

1 900

970

15,7

16,5

14

Máximo

22

18

18

Média

0,4

0,12

0,23

Máximo

0,4

0,12

0,23

Média

<0,06

<0,06

<0,063

Máximo

<0,06

<0,06

<0,063

Média
Máximo

Média

Média

<0,0007 <0,00035 <0,00035

Máximo <0,0007 <0,00035 <0,00035

ANEXO XXI

VMA

VMA

---

---

0,1

0,2

1

1

---

---

2

6

---

5

---

---

250

---

---

0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,001

---

---

---

---

---

50

--- 6,0-9,0

5,0-9,0

*1

Média

9,1

2,2

---

Máximo

16

2,2

5

86,3

95,5

99

Nitratos

mg/l

Oxigénio
Dissolvido

%
saturação
de O2

Média
Máximo

48

83

84

pH

Escala de

Média

7,1

7,4

7,85
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PARÂMETRO

Sorensen
SST

mg/l

Sulfatos

mg/l

Zinco Total

ANO

UNIDADES VALOR

2013

2014

2015

VMR

Máximo

7,4

7,6

8

Média

9,0

2,95

6,15

Máximo

16

3,1

10

Média

1 287

440

235

Máximo

2 200

750

240

*1

Média

mg/l

ANEXO X

Máximo

*1

ANEXO XXI

VMA

VMA

25

---

---

---

---

250

---

1

0,5

*1

---

---

---

0,033

0,015

0,013

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Nota: Anexo X – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de
ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

Tabela 8.38 – Valores de referência da qualidade da água da ribeira de Oeiras – Ponte para
Penilhos (ROL 22) – 2013 a 2015

PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013

Amoníaco não
ionizado

mg/l

Arsénio Total

mg/l

Azoto Amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal

mg/l

CBO5

mg/l

Cloretos

mg/l

Cobre Solúvel

mg/l

2014

2015

*1

0,001

Média

0,002

---

Máximo

0,008

0,2

0,003

Média

<0,002

<0,002

<0,002

Máximo

<0,002

<0,002

<0,002

Média

---

*1

<0,2

<0,2

Máximo

0,26

<0,2

<0,2

Média

0,59

---

*1

1,1

0,5

Média

<3

<3

Máximo

<3

<3

3,1

136,5

89,6

77,4

Máximo

252

142

94

Média

---

*1

<0,02

<0,02

0,033

<0,02

<0,02

Máximo

ANEXO
XXI

VMR VMA

VMA

0,005 0,025

---

---

---

0,1

0,2

1

1

---

---

2

6

---

5

---

---

250

0,04

---

---

*1

---

Máximo

Média

ANEXO X

0,5
*1

---
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PARÂMETRO

UNIDADES

ANO

VALOR
2013

Cobre Total

mg/l

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l

Ferro Total

mg/l

Fosfatos

mg/l

Mercúrio Total

mg/l

Nitratos

mg/l

2014

2015

Média

---

*1

<0,02

<0,02

Máximo

0,04

<0,02

<0,02

Média

1 856

1 048

756

Máximo

3 270

1 670

900

*1

14

Média

19

Máximo

36

22

20

Média

0,26

0,16

0,16

Máximo

0,33

0,19

0,18

Média

---

*1

<0,063

<0,063

0,063

<0,063

<0,063

Máximo
Média

---

<0,0007 <0,0003 <0,0003

Máximo <0,0007 <0,0003 <0,0003
Média

*1

---

Máximo

*1

<2

9

<2

---

6,6

Média

---

*1

---

*1

<0,02

Máximo

0,24

0,054

<0,02

99,6

101,2

105

Nitritos

mg/l

Oxigénio
Dissolvido

%
saturação
de O2

Média
Mínimo

85

92

88

pH

Escala
Sorensen

Média

7,5

7,58

8

Máximo

8,1

7,8

8,1

Média

7,3

Máximo

22

10

12

*1

375,8

167,4

1 600

670

230

Média

17,4

16,0

15,0

Máximo

25,1

22,5

21,83

Média

---

*1

<0,012

Sólidos Suspensos
mg/l
Totais (SST)
Sulfatos

mg/l

Temperatura

˚C

Zinco Total

mg/l

Média
Máximo

---

Máximo 0,16

*1

*1

---

--0,027

ANEXO X

ANEXO
XXI

VMR VMA

VMA

---

---

0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,001

---

---

---

0,03

---

---

---

---

50

---

6,05,0-9,0
9,0

*1

---

<0,012

25

---

---

---

---

250

---

28

30

---

1

0,5

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
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Nota: Anexo X – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de
ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

Tabela 8.39 – Valores de referência da qualidade da água da ribeira de Oeiras – Água Santa
Morena (ROL 22D) – 2013 a 2015
PARÂMETRO

UNIDADES VALOR

Arsénio total

mg/l

Azoto
amoniacal

mg/l

Azoto Kjeldhal mg/l

CBO5

mg/l

Cloretos

mg/l

Cobre Total

mg/l

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l

Ferro total

mg/l

Fosfatos

mg/l

Mercúrio total mg/l

ANO

ANEXO X

2013

2014

2015

<0,0020

<0,0020

<0,0020

Máximo <0,0020

<0,0020

<0,0020

Média

VMR

Média

<0,2

<0,2

<0,2

Máximo

<0,2

<0,2

<0,2

Média

---

*1

<0,4

<0,4

Máximo

0,4

<0,4

<0,4

Média

<3

<3

<3

Máximo

<3

<3

<3

225,3

71,5

91,5

530

118

124

Média

<0,02

<0,02

<0,02

Máximo

<0,02

<0,02

<0,02

Média

1 590

756

710

Máximo

2 800

1280

870

10,7

16,5

13

12

20

14

Média

0,15

0,1

0,07

Máximo

0,15

0,1

0,07

Média

<0,06

<0,063

<0,063

Máximo

<0,06

<0,063

<0,063

Média
Máximo

Média
Máximo

Média

<0,0007 <0,00035 <0,00035

Máximo <0,0007 <0,00035 <0,00035
*1

<2

<2

Máximo

4,9

<2

<2

Média

---

Nitratos

mg/l

Oxigénio
Dissolvido

%
saturação
de O2

Média

95

97

100

Máximo

89

78

84

pH

Escala de
Sorensen

Média

7,7

7,55

7,95

8

7,6

8

Máximo

ANEXO XXI

VMA

VMA

---

---

0,1

0,2

1

1

---

---

2

6

---

5

---

---

250

---

---

0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,001

---

---

---

---

---

50

--- 6,0-9,0

5,0-9,0
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PARÂMETRO

UNIDADES VALOR

SST

mg/l

Sulfatos

mg/l

Zinco Total

mg/l

ANO
2013

2014

*1

Média

2015
*1

---

Máximo

ANEXO X
VMR

ANEXO XXI

VMA

VMA

*1

---

---

9

21

7

Média

440

230

130

Máximo

620

420

150

Média

<0,012

<0,012

<0,012

Máximo

<0,012

<0,012

<0,012

25

---

---

---

---

250

---

1

0,5

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Nota: Anexo X – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de
ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

8.5.7.3 Rio Guadiana
No presente ponto apresenta-se a caracterização da qualidade da água do rio
Guadiana, mais especificamente no troço que está sob a influência da ribeira de
Oeiras, na qual o Complexo Mineiro Neves-Corvo procede à descarga do efluente
industrial tratado (EIT).
Deste modo, analisam-se os resultados fornecidos pela SOMINCOR, derivados das
monitorizações por esta realizada ao longo do período 2013-2015 no local a montante
(estação “GUADIANA-AZENHAS”) e a jusante (estação “GUADIANA-CONVENTO”) da foz da
ribeira de Oeiras, cujos resultados qualitativos se apresentam na Tabela 8.40.
De referir que os valores médios são analisados numa perspetiva de avaliar a
concentração média registada em cada ano, alvo de monitorização, sendo ainda de
referir que em algumas campanhas de amostragem registaram-se valores não
quantificáveis, pelo que não foi possível apresentar os respetivos valores médios
anuais.
Tabela 8.40 – Valores de referência da qualidade da água no rio Guadiana próximo da foz da
ribeira de Oeiras – 2013 a 2015
ANO
PARÂMETRO

UNIDADES

VALOR

2013
M

Cloretos

mg/l

Média
Máximo

2014

ANEXO XXI

2015

J

M

J

M

J

VMA

36,1

35,6

41,2

41

41

40,8

45

45

53

54

46

46

250
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ANO
PARÂMETRO

UNIDADES

VALOR

2013
M

Cobre total

mg/l

Condutividade

µS/cm a
20˚C

CQO

mg/l

Nitratos

mg/l

pH

Escala de
Sorensen

Sulfatos

mg/l

Zinco total

mg/l

2014
J

M
---

J
*1

ANEXO XXI

2015
M

J

VMA

Média

<0,02 <0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Máximo

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02

<0,02

<0,02

423,4

421,4

Média

375

372 411,6 411,8

Máximo

420

420

450

450

450

450

Média

21,8

21,5

23,2

21

18,6

21,2

41

41

29

28

25

28

Máximo
Média

---

*1

---

*1

---

*1

---

*1

---

*1

---

4,9

4,9

3,5

3,6

2,6

2,4

Média

8,1

8,1

8,1

8,1

8,26

8,3

Máximo

8,7

8,7

8,3

8,3

8,3

8,5

32,8

32,1

39,2

40,2

38,8

39,6

39

36

45

46

42

43

*1

<0,012

<0,012

Máximo <0,012 0,017 0,012 0,012

<0,012

<0,012

Máximo
Média

<0,012

---

*1

---

*1

---

---

---

*1

Máximo

Média

0,1

---

5,0-9,0

250

0,5

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos XXI)
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Nota: Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados
apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)

Os valores médios de qualquer dos parâmetros a montante e a jusante da foz da
ribeira de Oeiras não diferem significativamente, o que indicia uma influência muito
reduzida daquela linha de água na qualidade da água do rio Guadiana e encontram-se
todos em conformidade com os VMA aplicáveis.
Conforme é possível constatar através do quadro anterior, o valor médio de
cloretos na estação de montante (39,4 mg/l) e na estação de jusante (39,3 mg/l), bem
como o valor médio de sulfatos na estação de montante (36,8 mg/l) e na estação de
jusante (37,1 mg/l), no período 2013-2015 no rio Guadiana constituem valores
significativamente inferiores ao VMA estabelecido para o cumprimento dos objetivos
ambientais de qualidade das águas superficiais (250 mg/l).
De referir também que, para o mesmo período (2013-2015), os valores de cloretos e
sulfatos registados no local de monitorização mais a jusante da ribeira de Oeiras
(ROL 22D) e que antecede a foz e consequentemente o rio Guadiana, onde esta
estação se encontra, são superiores, apresentando um valor médio de 129,4 mg/l de
cloretos e de 266,7 mg/l de sulfatos. Pelo que estes valores indiciam uma reduzida
influência da ribeira de Oeiras na qualidade da água do rio Guadiana.
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8.5.8

Síntese da qualidade dos recursos hídricos superficiais
O Complexo Mineiro de Neves-Corvo rejeita quatro tipos de efluentes líquidos, dos
quais atualmente, apenas dois são descarregados na ribeira de Oeiras, afluente do rio
Guadiana: o efluente industrial, após tratamento intensivo na ETAM com capacidade
para 600 m3/h, e as águas residuais domésticas, após tratamento da ETARD.
Alternativamente, o efluente industrial é conduzido aos tanques de água industrial e
daí enviado de novo para a mina. As águas residuais domésticas, em situação de
emergência, são drenadas para as BAC e em seguida conduzidas à IRCL. Na IRCL e,
indiretamente, no reservatório do Cerro da Mina, são descarregados os restantes
efluentes, nomeadamente, os rejeitados das lavarias sob a forma de pasta, a fase
líquida resultante do espessamento dos rejeitados e as águas pluviais contaminadas
provenientes das BAC.
O overflow da água acumulada na IRCL é recirculado para o reservatório do Cerro da
Mina e, deste, conduzida a tratamento na NETA, após o que o efluente tratado é
enviado para a ETAM ou para as lavarias para reutilização no processo. A partir da IRCL
a água armazenada é também conduzida diretamente à NETA seguindo o efluente
tratado os caminhos já referidos. De salientar que o caudal de água recirculada
representa mais de 2/3 do total de água utilizada no Complexo Mineiro, cujo volume
médio anual, no período 2013-2014, foi de 8 063 976 m3.
O efluente industrial tratado descarregado para o meio hídrico – objeto de VLE na
descarga por via da licença ambiental – tem concentrações significativas de sulfatos,
tendo este sido identificado como o parâmetro mais crítico deste efluente, uma vez
que os valores máximos em 2013 e 2015 bem como o valor médio em 2015 não
cumpriram o VLE estabelecido pela LA.
Relativamente aos restantes parâmetros que apresentaram incumprimentos, as
excedências são reduzidas, sendo que, no geral, constituem situações pontuais e
isoladas no período 2013-2015, tendo em conta todos os valores registados neste
período.
Por último, de referir também que os níveis de metais correspondentes a substâncias
perigosas são muito pouco significativos e sempre abaixo dos VLE estabelecidos.
Relativamente ao recirculado da IRCL, de referir uma vez mais que o mesmo é 100%
recirculado, não sendo descarregado em meio hídrico pelo que, consequentemente,
não foi avaliado.
Em termos de águas superficiais, foram analisadas duas linhas de água, a ribeira de
Oeiras e o rio Guadiana.
A ribeira de Oeiras é monitorizada num local a montante do ponto de descarga do
efluente industrial tratado (EIT), proveniente da ETAM, e em seis locais a jusante do
mesmo e ao longo do troço no sentido do rio Guadiana, culminando com dois locais de
monitorização no rio Guadiana, um local a montante e outro a jusante da foz com a
ribeira de Oeiras.
Através deste conjunto de locais de monitorização é possível avaliar a influência que a
descarga proveniente do Complexo Mineiro de Neves-Corvo tem sobre o meio hídrico,
mais especificamente ao longo do troço da ribeira de Oeiras e do rio Guadiana, onde a
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mesma desagua. Neste sentido, na Tabela 8.41 apresenta-se uma síntese dos
parâmetros críticos que apresentaram mais incumprimentos face à legislação
considerada.
De referir, uma vez mais, que os valores médios são analisados numa perspetiva de
avaliar a concentração média registada em cada ano, alvo de monitorização, sendo
ainda de referir que em algumas campanhas de amostragem registaram-se valores não
quantificáveis, pelo que não foi possível apresentar os respetivos valores médios
anuais.
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Tabela 8.41 – Evolução espacial dos valores de referência dos parâmetros problemáticos de qualidade da água dos recursos hídricos – 2013 a 2015
RIBEIRA DE OEIRAS
HORTA
DA
REVEZA
(ROL 5)

ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM

DISTÂNCIA AO LOCAL DE DESCARGA

Média
Amoníaco não ionizado
[mg/l]
Máximo

Média
Azoto amoniacal
[mg/l]
Máximo

Azoto kjeldhal
[mg/l]

Média

Máximo

MALHÃO
LARGO
(ROL 18)

MONTE
DO
PEREIRO
(ROL 19)

+ 7,6 Km

PONTE
ÁGUA
MONTANTE
PARA
SANTA
(- 1,9 KM
PENILHOS MORENA
FOZ
RIBEIRA
(ROL 22) (ROL 22D)
OEIRAS)
+ 24,7 Km + 39,6 Km

+ 2 Km

2013

0,0045

0,0046

2014

---

---

2015

0,0008

0,0004

0,0004

0,001

2013

0,019

0,021

0,015

0,008

2014

0,2

0,2

2015

0,003

0,001

2013

<0,2

---

2014

<0,2

---

*1

+ 6 Km

MONTE
DA
CAIADA
(ROL 20)

- 4,8 Km

*1

+ 3,7 Km

MONTE
QUEIMADO
(ROL 19B)

RIO GUADIANA

0,0024
---

---

*1

---

0,2

0,002
---

---

0,001

*1

4,2

---

*1

<0,2

*1

*1

---

0,2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,003

*1

< 0,2

---

*1

< 0,2

---

*1

<0,2

<0,2

<0,2

2015

<0,2

---

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

2013

<0,2

6,5

4,2

3,1

<0,2

0,26

< 0,2

2014

<0,2

0,3

<0,2

0,31

<0,2

<0,2

<0,2

2015

<0,2

0,29

2013

*1

---

---

2014

<0,4

---

2015

*1

---

0,62

---

---

0,6

2013

1,5

8

4,7

3,5

1,4

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

*1

2,9

1,15

0,8

0,59

---

*1

---

*1
*1

*1

---

*1

JUSANTE
(+ 0,13
KM FOZ
RIBEIRA
OEIRAS)

*1

---

*1

*1

<0,4

*1

---

<0,4

1,1

0,4

---
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RIBEIRA DE OEIRAS
HORTA
DA
REVEZA
(ROL 5)
- 4,8 Km

+ 2 Km

+ 3,7 Km

+ 6 Km

+ 7,6 Km

PONTE
ÁGUA
MONTANTE
PARA
SANTA
(- 1,9 KM
PENILHOS MORENA
FOZ
RIBEIRA
(ROL 22) (ROL 22D)
OEIRAS)
+ 24,7 Km + 39,6 Km

2014

<0,4

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

<0,4

2015

0,4

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

<0,4

2013

60,5

230,1

269,3

235,5

276,3

136,5

225,3

36,1

35,6

2014

37,6

136

178,5

127,2

99,5

89,6

71,5

41,2

41

2015

59,6

93

100

87,8

88,5

77,4

91,5

41

40,8

2013

136

430

410

460

510

252

530

45

45

2014

51

328

324

307

163

142

118

53

54

2015

73

126

121

118

98

94

124

46

46

---

---

---

---

---

---

ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM

DISTÂNCIA AO LOCAL DE DESCARGA

Média
Cloretos
[mg/l]
Máximo

Média
Nitritos
[mg/l]
Máximo

Sulfatos
[mg/l]

Média

*1

MALHÃO
LARGO
(ROL 18)

MONTE
DO
PEREIRO
(ROL 19)

MONTE
QUEIMADO
(ROL 19B)

MONTE
DA
CAIADA
(ROL 20)

RIO GUADIANA

*1

JUSANTE
(+ 0,13
KM FOZ
RIBEIRA
OEIRAS)

*1

2013

---

0,65

---

2014

<0,02

0,304

2015

<0,02

*1

---

---

<0,02

2013

<0,025

1,9

0,31

0,24

2014

<0,02

0,48

2015

<0,02

0,2

2013

24

1 135

1 407

1 103

1 287

---

*1

440

33

32

2014

22

593

845

562

440

376

230

39

40

2015

32

344

365

290

235

167

130

39

40

---

*1

---

-----

*1

---

0,14

---

0,08

*1

---

0,05
<0,02
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RIBEIRA DE OEIRAS
HORTA
DA
REVEZA
(ROL 5)
- 4,8 Km

+ 2 Km

+ 3,7 Km

+ 6 Km

+ 7,6 Km

PONTE
ÁGUA
MONTANTE
PARA
SANTA
(- 1,9 KM
PENILHOS MORENA
FOZ
RIBEIRA
(ROL 22) (ROL 22D)
OEIRAS)
+ 24,7 Km + 39,6 Km

2013

32

2 000

2 100

2 100

2 200

1 600

620

39

36

2014

30

1 600

1 600

1 500

750

670

420

45

46

2015

34

540

500

460

240

230

150

42

43

ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM

DISTÂNCIA AO LOCAL DE DESCARGA

Máximo

MALHÃO
LARGO
(ROL 18)

MONTE
DO
PEREIRO
(ROL 19)

MONTE
QUEIMADO
(ROL 19B)

MONTE
DA
CAIADA
(ROL 20)

RIO GUADIANA
JUSANTE
(+ 0,13
KM FOZ
RIBEIRA
OEIRAS)

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015 e Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Anexos X e XXI)
Superior ao Valor Máximo Recomendável (VMR) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo X do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do DL n.º 236/98, de 1 de agosto
Superior ao VMA definido no Anexo X e no Anexo XII do DL n.º 236/98, de 1 de agosto

Nota: Anexo X – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
Anexo XXI – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas – águas de ciprinídeos
1

* Não foi possível de calcular uma vez que existem valores não quantificáveis, representados apenas pelo Limite de Quantificação (LQ)
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Face aos objetivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais, os
parâmetros de qualidade da água da ribeira de Oeiras cujos valores têm evidenciado,
nos últimos três anos, de forma expressiva, a influência da descarga do efluente
industrial tratado do Complexo Mineiro de Neves-Corvo são claramente os sulfatos,
tendo-se verificado a excedência dos objetivos em todas as estações de amostragem.
Também os cloretos excederam estes objetivos em 2013 e 2014, tendo-se registado
valores máximos em todas as estações de amostragem em 2013 e até cerca de 6 km na
estação Monte Queimado (ROL 19B) em 2014. Em 2015, os objetivos ambientais de
qualidade mínima para as águas superficiais foram atingidos.
Verifica-se, também para o azoto amoniacal e azoto kjeldhal, excedências dos valores
limite estabelecidos em 2013 até cerca de 6 km (Monte Queimado - ROL19B).
Face aos objetivos de qualidade para as águas piscícolas (ciprinídeos), verifica-se que
são os nitritos que mais evidenciam a influência da descarga do efluente industrial
tratado (EIT) do Complexo Mineiro de Neves-Corvo no período 2013-2015, tendo o
respetivo VMR sido excedido pelo valor máximo até à estação mais a jusante do ponto
de descarga, onde foi realizada monitorização, a Ponte para Penilhos (ROL22), a cerca
de 25 km de distância.
Verificaram-se ainda, excedências pontuais de azoto amoniacal em 2013, 2014 e 2015,
respetivamente até a cerca de 25, 6 e 2 km a jusante da descarga e de azoto kjeldhal
em 2013 até à estação de Malhão Largo (ROL 18), a cerca de 2 km a jusante da
descarga.
Relativamente ao amoníaco não ionizado, o mesmo foi registado já na estação de
monitorização localizada a montante do ponto de descarga do EIT (Horta da Reveza ROL 5), pelo que poderá revelar que a presença do mesmo possa existir devido a
algum fator exógeno ao Complexo Mineiro Neves-Corvo a montante da mesma ou que
seja característica das águas na região uma vez que a sua concentração média se
mantém relativamente constante ao longo da ribeira de Oeiras.
De referir, em modo conclusivo, que os incumprimentos verificados na ribeira de
Oeiras não se verificaram no rio Guadiana, sendo que os valores registados na estação
de monitorização a jusante da foz da ribeira de Oeiras no rio Guadiana são
significativamente inferiores aos valores registados na estação de monitorização mais
a jusante do ponto de descarga na ribeira de Oeiras e consequentemente mais
próxima do rio Guadiana.
Na Tabela 8.30 e na Tabela 8.31 apresenta-se, respetivamente, o pH e os teores de
saturação em oxigénio dissolvido em termos de evolução temporal (no período 2013 a
2015) e espacial (estações a jusante do ponto de descarga, ao longo da ribeira de
Oeiras), devido à sua importância na avaliação da qualidade duma linha de água.
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Tabela 8.42 – Evolução dos valores do pH (unidades) no meio hídrico sob a influência do
Complexo Mineiro Neves-Corvo – 2013 a 2015
ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM

Ribeira de
Oeiras

DISTÂNCIA AO LOCAL
VALOR
DE DESCARGA

2013

2014

2015

Média

8,0

7,8

8,0

Máximo

8,7

8,2

8,4

Média

6,4

7,1

7,4

Máximo

7,7

7,3

7,6

Média

6,1

7,2

7,65

Máximo

6,8

7,3

7,8

Média

6,9

7,36

7,7

Máximo

7,5

7,6

8

Média

7,1

7,4

7,85

Máximo

7,4

7,6

8

Média

7,5

7,58

8

Máximo

8,1

7,8

8,1

Média

7,7

7,55

7,95

Máximo

8

7,6

8

Montante
(- 1,9 km foz ribeira Oeiras)

Média

8,1

8,1

8,26

Máximo

8,7

8,3

8,3

Jusante
(+ 0,13 km foz ribeira Oeiras)

Média

8,1

8,1

8,3

Máximo

8,7

8,3

8,5

Horta da Reveza
(ROL 5)

- 4,8 Km

Malhão Largo
(ROL 18)

+ 2 Km

Monte do Pereiro
(ROL 19)

+ 3,7 Km

Monte Queimado
(ROL 19B)

+ 6 Km

Monte da Caiada
(ROL 20)

+ 7,6 Km

Ponte para Penilhos
(ROL 22)

+ 24,7 Km

Água Santa Morena
(ROL 22D)

+ 39,6 Km

Rio Guadiana

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015

Tabela 8.43 – Evolução dos teores da água em oxigénio dissolvido (% saturação) – 2013 a
2015
Estação de amostragem

Ribeira de
Oeiras

Distância ao local de
descarga

Horta da Reveza
(ROL 5)

- 4,8 Km

Malhão Largo
(ROL 18)

+ 2 Km

Monte do Pereiro
(ROL 19)

+ 3,7 Km

Monte Queimado
(ROL 19B)

+ 6 Km

Monte da Caiada
(ROL 20)

+ 7,6 Km

Ponte para Penilhos
(ROL 22)

+ 24,7 Km

Valor

2013

2014

2015

Média

98,8

104,8

104,2

Mínimo

81

93

88

Média

72,64

73,8

90,6

Mínimo

32

55

69

Média

71

95,5

102,5

Mínimo

66

85

101

Média

92,9

96,8

101

Mínimo

85

84

89

Média

86,3

95,5

99

Mínimo

48

83

84

Média

99,6

101,2

105

Mínimo

85

92

88
239

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Estação de amostragem
Água Santa Morena
(ROL 22D)

Distância ao local de
descarga
+ 39,6 Km

Valor

2013

2014

2015

Média

95

97

100

Mínimo

89

78

84

Montante
(- 1,9 km foz ribeira Oeiras)

Média

Jusante
(+ 0,13 km foz ribeira Oeiras)

Média

Rio Guadiana

Mínimo

Mínimo

---

---

Fonte: SOMINCOR, RAA 2013 a 2015

Da análise das tabelas anteriores conclui-se que:


A água tem um pH maioritariamente alcalino em todo o troço monitorizado a
jusante da descarga da SOMINCOR – médias de 6,1 a 8,7 no período em causa;



Os teores em oxigénio dissolvido são razoáveis em termos de valores médios,
em todo o troço monitorizado a jusante da descarga da SOMINCOR – médias
de 71% a 104,2 % de saturação;



Ambos os parâmetros mostram uma tendência de crescimento dos respetivos
valores registados ao longo do tempo.

De um modo geral, a ribeira de Oeiras, em todo o troço monitorizado (com cerca de
40 km) a jusante do local de descarga do efluente da SOMINCOR – ainda que com
melhoria para jusante – revela a influência dessa descarga, sobretudo quanto aos
parâmetros sulfatos, cloretos, nitritos, azoto amoniacal e azoto kjeldhal,
principalmente quanto aos sulfatos.
Os aumentos de concentrações de alguns parâmetros registados 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, existindo
recuperação para jusante, quer à composição do próprio minério, rico em sulfuretos,
que origina sulfatos.
Contudo, face às características do efluente do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, a
influência da qualidade da água da ribeira de Oeiras na qualidade da água do rio
Guadiana, relativamente aos parâmetros mais problemáticos, não tem expressão
relevante.
Não obstante, e de acordo com o RAA 2013, a SOMINCOR, para minimizar os impactes
na ribeira de Oeiras, começou a proceder em 2009 à substituição do explosivo
utilizado na mina (ANFO), de modo a reduzir a concentração dos nitratos e outros
compostos azotados no efluente. Tendo em 2013 sido utilizada uma quantidade mais
reduzida de ANFO, desde o início da operação em Neves-Corvo, verificou-se neste ano
uma diminuição significativa das concentrações em nitratos; no entanto, como
resultado desta decisão que levou à redução significativa das concentrações de
nitratos no efluente industrial tratado, veio a verificar-se a existência de valores que
excedem os VLE para os nitritos, e cujo tratamento na ETAM ainda não é eficaz.
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A SOMINCOR tem vindo nos últimos anos a suspender a descarga do efluente, sempre
que possível: em 2013 a média anual de descarga era de 229 m3/h, tendo decrescido,
consecutivamente, mais de 100 m3/h em 2014 e em 2015. Esta diminuição resulta do
aumento da evaporação forçada, da redução do consumo de água e do aumento de
reutilização do efluente industrial tratado nos processos do complexo mineiro, de
forma a minimizar os impactes.

8.6

SOLOS: CAPACIDADE DE USO E OCUPAÇÃO

8.6.1

Solos

8.6.1.1 Metodologia
A caracterização dos solos da área de estudo foi efetuada com base no estudo “Os
Solos de Portugal a Sul do Rio Tejo – Sua Classificação, Caracterização e Génese”
(Cardoso, 1965), e na Carta dos Solos e de Capacidade de Uso dos Solos de Portugal, na
escala 1/25 000 (SROA, 1970) elaborada pelo ex–Serviço de Reconhecimento e
Ordenamento Agrário (ex–SROA) e respetiva notícia explicativa (IDRHA, 2007).
A avaliação incide sobre a área de estudo com o objetivo de enquadrar a tipologia dos
solos do Complexo Mineiro de Neves-Corvo e respetiva capacidade de uso na
envolvente desta unidade industrial, visando caracterizar o estado do ambiente por
forma a permitir identificar os impactes gerados pelo PEZ.
Adicionalmente, no sentido de estabelecer a caracterização do estado inicial dos solos,
aquando do início da exploração do Complexo-Mineiro de Neves-Corvo, visando o
estabelecimento de uma situação de referência que terá que ser reposta no final da
vida útil da mina, após o encerramento da mesma, é avaliado o nível de contaminação
dos solos com metais pesados através da apresentação dos resultados de um estudo
de indicadores ambientais na envolvente da SOMINCOR, realizado por uma equipa de
especialistas da Universidade de Liverpool, Inglaterra em janeiro de 1990.

8.6.1.2 Caracterização dos solos
Segundo a carta de solos referida anteriormente, os solos existentes na área de estudo
correspondem a:


Solos Incipientes
o Aluviossolos modernos (Al+A);
o Litossolos de xistos e grauvaques (Ex).



Solos argiluviados pouco insaturados
o Solos Mediterrâneos Pardos (Px)



Afloramento rochoso
o Afloramento rochoso de xistos e grauvaques (Arx). Resumem-se de seguida
as principais características destes solos (Cardoso et al., 1965), cuja
distribuição espacial se apresenta na Figura 8.16.
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a)

Aluviossolos modernos (Al+A)
Os Aluviossolos são solos incipientes não hidromórficos, representados na área de
estudo por Aluviossolos Modernos, não calcários, de textura ligeira (Al) e de textura
mediana (A), constituídos por depósitos estratificados de aluviões, que recebem, em
geral, ocasionalmente, adições de sedimentos aluvionares. Estas aluviões localizam-se
no vale da ribeira de Oeiras, materializando uma faixa estreita, que ocupa cerca de
65 ha, e que atravessa a área de estudo na metade poente. Não é expectável o
atravessamento dos aluviossolos pelos elementos de projeto a construir à superfície,
nomeadamente, a nova chaminé de ventilação CPV23 e respetivo acesso, as novas
infraestruturas a inserir na área industrial e a expansão da IRCL.

b)

Litossolos de xistos ou grauvaques (Ex e Ex+Arx)
Os Litossolos são solos incipientes, representados na área de estudo por Litossolos dos
Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques. Correspondem a solos não
evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente reduzidos
ao material originário. São derivados de rochas consolidadas, de espessura efetiva
normalmente inferior a 10 cm.
Nesta unidade encontram-se intercalados, pontualmente, afloramentos rochoso de
xistos e grauvaques (Arx), aparecendo a mesma associada aos solos mediterrâneos
pardos (Px).
Os Litossolos localizam-se na maior parte da área de estudo ocupando toda a área
onde se insere a IRCL, alternando, na zona norte desta com os Solos mediterrâneos
pardos, e a Área Industrial. Identifica-se também uma pequena área de Litossolos
(cerca de 20 ha) nas envolventes norte e nascente da povoação de Senhora da Graça
dos Padrões.

c)

Solos mediterrâneos pardos (px)
Os Solos Mediterrâneos Pardos são solos argiluviados pouco insaturados e
correspondem a solos evoluídos de perfil ABC que se desenvolvem em climas com
características mediterrâneas (de regime xérico). Na área de estudo os Solos
Mediterrâneos Pardos correspondem a solos provenientes de materiais não calcários,
normais, de xistos ou grauvaques, que apresentam cores pardacentas ou acastanhadas
nos horizontes A e B, encontrando-se em fase delgada.
Os Solos Mediterrâneos Pardos ocorrem em cerca de 514 ha na área de estudo,
desenvolvendo-se numa área a sul da IRCL situada entre as barragens de retenção e
desvio das águas pluviais e o limite sul da área de estudo. Identificam-se também
algumas áreas pequenas destes solos a norte da IRCL, sul das instalações do Complexo
Mineiro, a sul da localidade de Senhora da Graça dos Padrões e em redor da localidade
de Neves da Graça (ou A-do-Neves).

8.6.1.3 Capacidade de uso dos solos
Atendendo à pequena espessura efetiva e aos riscos de erosão, à reduzida
disponibilidade hídrica e às limitações nutricionais, os solos da área de estudo
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apresentam uma capacidade de utilização limitada e em geral não suscetível de
utilização agrícola, predominando as classes “D” e “E”, respetivamente, com limitações
severas a muito severas ao nível da zona radicular “s” e com limitações por
suscetibilidade à erosão e pelo declive “e”, não suscetíveis de utilização agrícola.
Apresentam poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal (classe D) ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta
de proteção ou recuperação, ou não suscetível de qualquer utilização (classe E) – SROA
1965 (Figura 8.16).
Na Tabela 8.44 apresentam-se as definições e as características principais das classes
de capacidade de uso dos solos.
Na faixa correspondente aos Aluviossolos Modernos (Al) a capacidade de uso é das
mais elevadas da área de estudo (classe C), com limitações acentuadas ao nível do
sistema radicular (s), com riscos de erosão elevados e suscetíveis de utilização agrícola
pouco intensiva, o que se traduz pela sua classificação na subclasse “s”. Além dos
Aluviossolos, os Solos Mediterrâneos Pardos em redor de Neves da Graça e a Sul de
Senhora da Graça dos Padrões também apresentam capacidade de utilização “Cs”.
Tabela 8.44 - Capacidade de uso dos solos na área de estudo
CLASSES

SUB-CLASSES

A

B

s

C

s

D

e, s

E

e, s

USO
Poucas ou nenhumas limitações; sem riscos de erosão
ou com riscos ligeiros; susceptível de utilização agrícola
intensiva
Limitações moderadas; riscos de erosão no máximo
moderados; susceptível de utilização agrícola
moderadamente intensiva
Limitações acentuadas; riscos de erosão no máximo
elevados; susceptível de utilização agrícola pouco
intensiva
Limitações severas; riscos de erosão no máximo
elevados a muito elevados; não susceptível de
utilização agrícola, salvo casos muito especiais; poucas
ou moderadas limitações para pastagem, exploração de
matos e exploração florestal
Limitações muito severas; riscos de erosão muito
elevados; não susceptível de utilização agrícola; severas
a muito severas limitações para pastagens, matos e
exploração florestal; ou servindo apenas para
vegetação natural, floresta de protecção ou de
recuperação; ou não susceptível de qualquer utilização.

Classes presentes na área de estudo

Na maior parte da área de Solos Mediterrâneos Pardos, os solos não são suscetíveis de
utilização agrícola (classe D e classe E) com limitações por suscetibilidade à erosão e
pelo declive (e) e com limitações ao nível da zona radicular (s).
Incluem-se na classe “E” os Litossolos, com limitações decorrentes da subclasse “s” e
“e”.
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Nas áreas em que os Litossolos se encontram em associação com os Solos
Mediterrâneos Pardos, as limitações são em geral muito severas (classes Ee e Es),
servindo apenas para vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação, ou
não suscetível de qualquer utilização (Figura 8.16).
8.6.1.4 Avaliação dos níveis de contaminação de metais dos solos
O programa de monitorização implementado por iniciativa da SOMINCOR e levado a
cabo por especialistas da Universidade de Liverpool teve como objetivo recolher
amostras representativas de indicadores biológicos e físico-químicos para análise de
elementos traçadores que possibilitassem a formulação de uma base de dados de
referência relativa à eventual contaminação dos solos no interior do Complexo Mineiro
e na respetiva envolvente. Os resultados da monitorização foram disponibilizados pela
SOMINCOR, em 2016, para elaboração da caracterização do ambiente afetado pelo
Projeto ao nível do fator ambiental solos.
A campanha de amostragem foi realizada no verão de 1989, tendo sido analisados os
níveis de arsénio (As), mercúrio (Hg), cobre (cu), ferro (Fe, zinco (Zn) e chumbo (Pb) em
solo superficial (até 5 cm de espessura).
A recolha de solo superficial ocorreu em 15 locais dentro dos limites do complexo
mineiro e também em locais exteriores, estabelecidos a distâncias de 5, 25, 50, 100,
250, 500 e 1000 metros dos limites do complexo mineiro, ao longo dos transeptos
lineares com orientação N, NE, E, SE, S, SO, O e NO. Adicionalmente foram recolhidas
amostras pontuais em jardins de habitações das povoações localizadas num raio de 6
km (Mestres, Neves, Semblana, Graça e Corvo) e em 4 áreas de cultivo. Foram ainda
recolhidas amostras em 12 locais num raio de 3 km da atual IRCL.
Para controlo dos valores monitorizados, foram avaliados os níveis de concentração de
metais em 6 locais remotos (PC – Pontos de Controlo), afastados da atividade mineira.


PC1 - Local a 700m a Norte de Mestres, a 275 metros de altitude;



PC2 – Local a 1000 metros a Oeste de Porteirinhos;



PC3 - Local a 1000 metros a Sudoeste de Rosário;



PC4 - Local a 3000m a Sul da estrada que vai para Castro Verde;



PC5 – Local a 1500 metros a Este da estrada para Santa Bárbara;



PC6 - Local a 1000 metros a Norte de Fernandes.

A Tabela 8.45 apresenta uma síntese dos resultados obtidos nos pontos de controlo,
sendo posteriormente efetuada uma avaliação do enquadramento dos valores
monitorizados no complexo mineiro e respetiva envolvente, nos níveis de referência
estabelecidos pelos pontos de controlo.
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Tabela 8.45 – Concentração de metais no solo nos pontos de controlo
Ponto de
Controlo

Concentrações em base seca
As
Hg
Cu
Fe
Zn
Pb
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

PC1

11

0,05

15

26 500

45

15

PC2

8

<0,05

15

25 000

45

15

PC3

9

<0,05

15

25 750

40

10

PC4

14

<0,05

18

39 000

50

10

PC5

28

<0,05

20

28 000

55

15

PC6

12

0,05

10

25 500

40

15

A análise dos resultados de concentração de metais no solo registados ao longo dos
referidos transeptos lineares, mostra que:


Os valores de arsénio no solo área do complexo mineiro são elevados, em
particular nos sectores Central e Oeste onde a gama de concentrações
predominante é de 70-150 mg/kg. Fora da zona de atividade mineira destacamse dois valores de concentração, um registado a Este, a 5 metros do limite da
mina, de 400 mg/kg e outro registado numa zona de cultivo no eixo Sul (a 50
metros do limite da mina), onde se registaram 1 300 mg/kg de arsénio. A
maioria dos valores registados, contudo, situa-se na gama de 1-30 mg/kg,
valores enquadrados nos medidos nos pontos de controlo;



Os resultados de arsénio medidos nas povoações da envolvente atingem
pontualmente valores fora da gama dos pontos de controlo, em Graça (70 e 80
mg/kg), em Mestres (75 mg/kg), e em Neves (40 e 46 mg/kg);



Na envolvente da atual IRCL os valores medidos de arsénio ocorreram na gama
dos 30 a 70 mg/kg e não revelam sinais de afetação da dispersão de poeiras ou
outras fontes;



Na zona de atividade mineira, os valores de mercúrio são normalmente acima
dos valores registados nos pontos de controlo (em 10 dos 15 locais). Na
envolvente da mina, nos pontos medidos ao longo dos vários eixos, obtém-se
valores geralmente iguais ou inferiores a 0,05 mg/km, para distâncias superiores
a 50 metros dos limites da mina;



Ainda no que respeita ao mercúrio, as povoações da envolvente apresentam
alguns resultados fora da gama dos pontos de controlo, em Graça (0,1 e 0,15
mg/kg) e em Mestres (0,1 e 0,2 mg/kg). As zonas cultivadas apresentam valores
sempre na ordem dos 0,05 mg/kg de mercúrio;



Na envolvente da atual IRCL nenhum dos locais excede os 0,05 mg/kg de
mercúrio;



Para o cobre obtiveram-se valores de concentração muito superiores aos dos
pontos de controlo quer na área de atividade mineira, onde se registaram
concentrações na gama dos 85-1050 mg/kg, quer na envolvente desta, uma vez
que nos pontos monitorizados ao longo dos eixos, os valores registados são no
mínimo de 20 mg/kg, o valor máximo registado nos pontos de controlo;
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As povoações da envolvente apresentam também de forma consistente
resultados de concentração de cobre fora da gama dos pontos de controlo. As
zonas cultivadas apresentam valores na ordem dos 60-80 mg/kg de cobre;



Na envolvente da atual IRCL não há indicações de contaminação de cobre, com
os valores a manterem-se na gama dos 10-25 mg/kg;



Na zona de atividade mineira, os valores de ferro estão geralmente
enquadrados nos pontos de controlo, com algumas ultrapassagens do limiar
superior, nunca excedendo os 49 500 mg/kg. Na envolvente da mina, a situação
é similar, contudo, o máximo atingido é menor (47 000 mg/kg);



As povoações da envolvente e as quatro zonas de cultivo apresentam valores de
ferro enquadrados nos limites dos pontos de controlo;



Na envolvente da atual IRCL não há indicações de contaminação de ferro pela
atividade mineira uma vez que os valores medidos se mantêm na gama dos
registados nos pontos de controlo;



Na área de atividade mineira obtiveram-se valores de zinco superiores aos dos
pontos de controlo numa parte significativa dos pontos amostrados (13 em 15),
com o máximo a registar 160 mg/kg, praticamente 3 vezes mais que o máximo
de referência. Nos pontos monitorizados ao longo dos eixos, os valores
registados no eixo Norte e Oeste estão enquadrados nos medidos nos pontos de
controlo, mas nos restantes eixos registam-se várias concentrações muito
superiores aos valores de referência, com destaque para o ponto medido no
eixo sul (50 metros) que apresenta 2 000 mg/kg de zinco;



As povoações da envolvente apresentam também de forma consistente
resultados de concentração de zinco fora da gama dos pontos de controlo, com
vários locais a apresentar concentrações superiores a 100 mg/kg. As zonas
cultivadas apresentam valores na ordem dos 45-80 mg/kg de zinco;



Na área de atividade mineira obtiveram-se valores de chumbo superiores aos
dos pontos de controlo numa parte significativa dos pontos amostrados (8 em
15), com o máximo a registar 30 mg/kg, o dobro do máximo da gama de
referência. Nos pontos monitorizados ao longo dos eixos, os valores registados
nos eixos Oeste, Sudoeste e Noroeste estão, de uma forma geral, enquadrados
nos medidos nos pontos de controlo, mas nos restantes eixos registam-se várias
concentrações bastante superiores aos valores de referência, com destaque
para os pontos medidos no eixo sul (50 metros), que apresenta 80 mg/kg e no
eixo norte (250 metros) que apresenta 60 mg/kg;



Os resultados de chumbo medidos nas povoações da envolvente atingem
pontualmente valores fora da gama dos pontos de controlo, com destaque para
os valores registados em Graça, na ordem dos 40 e 50 mg/kg, em Mestres, de 65
mg/kg, e em Neves, de 60 e 70 mg/kg. As quatro zonas de cultivo apresentam
valores de chumbo enquadrados nos limites dos pontos de controlo.
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8.6.2

Ocupação do solo

8.6.2.1 Considerações gerais
A área de estudo considerada para o Projeto desenvolve-se numa direção aproximada
NO-SE, abrangendo todo o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, com destaque para a
área industrial e para a Instalação de Rejeitados de Cerro do Lobo (IRCL), atravessando
a ribeira de Oeiras. Com cerca de 2 103 ha, a área de estudo é constituída,
fundamentalmente, por montado e culturas anuais de sequeiro.
A envolvência do local caracteriza-se por manchas de montado de azinho mais ou
menos denso, alternadas com superfícies de campo aberto ou com escassa presença
de árvores onde se pratica a atividade agrícola, silvícola ou pastoril, em solos
esqueléticos e delgados.
Os aglomerados populacionais existentes na área de estudo e respetiva envolvente,
distribuídos de forma bastante dispersa, correspondem fundamentalmente às
povoações de Senhora da Graça dos Padrões, Neves da Graça, A-do-Corvo e Semblana.
Os “montes alentejanos”, nomeadamente Monte da Várzea da Forca, Monte Horta do
Fialho, Monte Branco, Monte Zambujal da Forca, Monte do Pereiro e Monte do
Reguengo são elementos marcantes e reflexo da atividade agrícola característica desta
região.
No que respeita à rede rodoviária, a área de estudo é atravessada pelos seguintes
eixos viários principais:


ER1167 – Estrada Regional que liga Aldeia dos Fernandes a A-do-Corvo,
passando pelo Complexo Mineiro de Neves–Corvo. De referir que o acesso
ER1167 liga o Complexo Mineiro de Neves-Corvo à EN2 que articula todo o
Complexo com a rede rodoviária nacional;



M1168 – Estrada Municipal que tem origem na M1169 e passa pela Sra. da
Graça dos Padrões e Caiada até atingir a EN267;



M1169 – Estrada Municipal que tem origem na EN267 e finaliza no cruzamento
com a ER1167 e passa por Semblana.

No que respeita aos acessos ferroviários, há a salientar o facto de a SOMINCOR ser
detentora de um ramal ferroviário próprio para escoamento direto dos concentrados.
Esta linha inicia-se no interior das instalações do Complexo Mineiro de Neves–Corvo
(Couto Mineiro), sensivelmente a 30 km de Ourique, e entronca na Linha do Alentejo
(na estação de Ourique), promovendo a ligação entre a mina e a rede ferroviária
regional.
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8.6.2.2 Metodologia
A identificação da ocupação do solo na área de estudo foi realizada através de
fotointerpretação assistida por computador, recorrendo-se a imagem de satélite
disponibilizada pela ESRI (ArcGis Online World User Imagery), validada com trabalho
específico de campo, realizado em 2016.
A digitalização da ocupação do solo foi realizada a uma escala aproximada de
1/25 000, recorrendo-se às funcionalidades das aplicações de sistemas de informação
geográfica disponíveis, considerando-se uma área de estudo que abrange todo o
Complexo Mineiro de Neves-Corvo e as povoações próximas (Figura 8.17).

8.6.2.3 Análise qualitativa
Descrevem-se genericamente as classes da ocupação do solo identificadas na área de
estudo:

a)

Montado
Nas zonas contíguas às áreas agrícolas, também em zonas de planície mas de relevo
menos regular e de solo mais pobre, foram-se desenvolvendo outras atividades (como
a pastorícia e a silvicultura) com aproveitamento de algumas espécies de árvores
características do Mediterrâneo, como o sobreiro e a azinheira.
O montado existente na área de estudo, associado a culturas de sequeiro e de
densidade muito fraca, surge sobretudo no sector norte da área de estudo
(Fotografia 8.4).

Fotografia 8.4 – Área de Montado
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b)

Culturas agrícolas
Correspondem a cereais de sequeiro, a culturas arvenses e forragens extensivas,
ocupando vastas áreas, mais ou menos planas, designadas nesta região por planícies.
Este tipo de ocupação encontra-se bem patente em toda a área de estudo e na sua
envolvente, nomeadamente nos montes alentejanos, de grande atividade agrícola.

c)

IRCL
Esta instalação, já descrita no subcapítulo 2.10, destina-se à deposição dos rejeitados
resultantes do processamento do minério nas lavarias do Complexo Mineiro de NevesCorvo, sob a forma de pasta, das lamas provenientes da Estação de Tratamento de
Água da Mina (ETAM) e das lamas provenientes do tratamento das águas residuais
domésticas na Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETARD)
(Fotografia 8.5)

Fotografia 8.5 – Instalação de Rejeitados
do Cerro do Lobo. Deposição de Pasta
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d)

Área artificial de uso industrial
A área artificial de uso industrial, exceto a IRCL, que totaliza 179,6 ha, e engloba a Área
Industrial, a ligação Mina-IRCL, a ETAM- Estação de Tratamento de Água da Mina, o
Reservatório do Cerro da Mina e a NETA- Nova Estação de Tratamento de Água.

e)

Povoamentos florestais
Correspondem a povoamentos florestais de pinheiro manso e de eucalipto, existentes
na área de estudo (Fotografia 8.6).

Fotografia 8.6 – Povoamento Florestal de Eucaliptos na área do barranco das Lajes

f)

Mato
O mato existente na área de estudo é caracterizado fundamentalmente por esteva. Os
estevais surgem em zonas de terreno mais irregular, de solos mais degradados e não
sujeitos a pastoreio.

g)

Vegetação ripícola
Ao longo da ribeira de Oeiras, a montante e a jusante, desenvolvem-se galerias
ripícolas pouco estruturadas, caracterizadas por freixos, salgueiros, ulmeiros e silvas
(Fotografia 8.7).
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Fotografia 8.7 – Zonas ripícolas na Ribeira de Oeiras

h)

Povoações e Montes
Foram assinaladas algumas povoações na área de estudo, nomeadamente Neves da
Graça, A-do-Corvo e Senhora da Graça dos Padrões. Para além destas povoações,
foram identificados montes agrícolas, nomeadamente Monte Branco, Monte do
Pereiro, Monte Zambujal da Forca, Monte da Horta do Fialho e Monte do Reguengo.
Algumas das zonas anteriormente referidas encontram-se devidamente caracterizadas
no âmbito da vertente Socioeconómica.

i)

Açudes – Barragens de retenção e desvio de águas pluviais
A Sul, separados por taludes naturais, existem vários açudes marginais que recolhem a
água de escorrência superficial, canalizando-a diretamente para as linhas de água e
evitando, deste modo, o aumento de água na zona de deposição da IRCL.

j)

Charcas
Considerou-se como Charca uma escavação no terreno com funções de
reservatório/captação de água, de forma natural ou artificial.
Em síntese, da análise efetuada, verifica-se que a área de estudo é caracterizada por
montados e culturas agrícolas, por vezes associadas ao montado, e por mato, numa
área de intensa atividade mineira com estruturas inerentes à sua exploração.

8.6.2.4 Análise quantitativa
Através dos resultados da caracterização realizada por fotointerpretação
(Fotografia 8.17), procedeu-se à análise quantitativa de cada uma das classes de
ocupação do solo na área de estudo, apresentando-se na Tabela 8.46 a sua distribuição
espacial.
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Tabela 8.46 - Ocupação do solo na área de estudo
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA (ha)

%

Açude

7,3

0,3%

Charca

1,7

0,1%

Culturas agrícolas

421,3

20,0%

IRCL

190,0

9,0%

Mato

52,5

2,5%

Montado

798,4

38,0%

Montado com mato

194,6

9,3%

Povoação/Monte/Edificações

25,8

1,2%

Povoamento florestal de eucaliptos

7,7

0,4%

Povoamento florestal de pinheiros

164,5

7,8%

Rede viária e ferroviária

1,8

0,1%

Vegetação ripícola

43,1

2,0%

Área artificial de uso industrial, exceto IRCL

193,9

9,2%

2 102,5

100,0%

TOTAL

Da análise da tabela anterior constata-se que na área de estudo predomina o montado
com cerca de 798,4 ha, correspondendo a 38% da área de estudo.
Com elevada representatividade destacam-se as culturas agrícolas com cerca de
421,3 ha, o que corresponde a 20 % da área de estudo.
Destaca-se ainda a associação de montado com mato, com cerca de 194,6 ha, que
corresponde a 9,3% da área de estudo e o povoamento florestal de pinheiro,
ocupando uma área de 164,5 ha, correspondendo a 7,8% da área de estudo. Estas são
as classes naturais de ocupação do solo que predominam na área de estudo e
representam, na totalidade, cerca de 75,1% da mesma.
As áreas artificializadas ocupam 393 ha, representando cerca de 18,7% da área de
estudo. No âmbito da ocupação do solo (Figura 8.17) estas áreas correspondem a:






Área artificial de uso industrial, exceto a IRCL, que totaliza 179,6 ha e engloba a
Área Industrial, a ligação Mina-IRCL, a ETAM- Estação de Tratamento de Água
da Mina, o Reservatório do Cerro da Mina e a NETA- Nova Estação de
Tratamento de Água;
IRCL – Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (190 ha)
Rede viária e ferroviária (1,8 ha)
Açudes (7,3 ha)
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8.7

SISTEMAS ECOLÓGICOS

8.7.1

Considerações gerais
O trabalho desenvolvido no âmbito deste fator ambiental pretende reunir toda a
informação relevante sobre a área de estudo e caracterizar as comunidades biológicas,
florísticas e faunísticas, potencialmente afetadas pelas ações que decorrerão da
implementação do projeto em análise.
Os resultados que seguidamente se apresentam baseiam-se em pesquisa bibliográfica
diversa, da qual se salienta a informação de base, disponibilizada pela SOMINCOR,
relativa a estudos ambientais antecedentes, nomeadamente o Estudo de Impacte
Ambiental da Mina de Neves-Corvo (2007), o Programa de Biomonitorização da ribeira
de Oeiras, os Relatórios Anuais de Desempenho Ambiental e os Relatórios Anuais de
Monitorização.
A área de estudo coincide parcialmente com áreas com estatuto de proteção em
termos de Conservação da Natureza a nível nacional e internacional (Figura 8.18).
O subcapítulo que se segue é dedicado a uma descrição generalista e resumida dos
valores naturais existentes na globalidade das zonas protegidas.
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8.7.2

Áreas de reconhecido interesse conservacionista
A área de estudo coincide parcialmente com a Zona de Proteção Especial para as Aves
PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde (criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23
de setembro, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 59/2008, de 27 de
março) e com o Sítio de Interesse Comunitário PTCON0036 – Sítio Guadiana (aprovado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto).
Na envolvência da área de estudo encontram-se outras áreas com interesse do ponto
de vista da conservação da natureza, nomeadamente as ZPE de Vale do Guadiana,
Piçarras e Caldeirão, assim como o Parque Natural do Vale do Guadiana.
O Sítio Guadiana (PTCON0036) corresponde à área do vale inferior do rio Guadiana e
acompanha alguns dos seus principais afluentes a sul de Serpa, marginados por
escarpas e matagais mediterrânicos em solos essencialmente derivados de xistos.
Possui uma elevada diversidade geomorfológica e fisiográfica, associada a um relevo
acentuado e escarpado, de difícil acesso, contribuindo para a ocorrência de flora e
vegetação com elevada maturidade ecológica e reduzido grau de antropização.
Este Sítio inclui importantes matagais arborescentes de zimbro (Juniperus turbinata
subsp. turbinata) (5210) e bosques de azinheira (Quercus rotundifolia). Importa
destacar a vegetação própria dos cursos de água mediterrânicos intermitentes,
nomeadamente os matagais ou bosques baixos de loendro (Nerium oleander), tamujo
(Fluggea tinctoria) e tamargueira (Tamarix spp.) associados ao leito de estiagem
(92D0), os matos rasteiros de leitos de cheia (6160), as galerias dominadas por
choupos e/ou salgueiros (92A0).
Associadas a estes cursos de água ocorrem espécies da flora de interesse comunitário,
que neste Sítio têm uma percentagem muito significativa da sua população, tais como
Marsilea batardae e salgueiro (Salix salvifolia subsp. Australis).
São ainda importantes os montados (6310), vários núcleos pontuais de alfarrobal
(Ceratonia siliqua) (9320), e ainda os charcos temporários (3120 e 3170*), locais de
grande valor para o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis) e para o cágadomediterrânico (Mauremis leprosa).
No conjunto, o rio Guadiana e alguns dos seus afluentes (ribeira de Terges/Cobres,
Oeiras e Vascão), constituem um corredor importante para as espécies terrestres e
aquáticas, destacando-se as espécies piscícolas autóctones e migradoras. Este é um
dos poucos Sítios onde ocorre o saramugo (Anaecypris hispanica), a cumba (Barbus
comiza) e a boga-do-Guadiana (Chondrostoma willkomii – nova espécie que
anteriormente era incluída na entidade C. polylepis), ictiofauna endémica da bacia
hidrográfica do Guadiana. De referir ainda a boga-de-boca-arqueada (Rutilus
lemmingii) e as espécies migradoras sável (Alosa alosa), savelha (Alosa fallax) e
lampreia-marinha (Petromyzon marinus). Saliente-se também a ocorrência
generalizada de lontra (Lutra lutra) ao longo de todo o Sítio (ICN, 2006).
A ZPE de Castro Verde (PTZPE0046) integra a área nuclear do “Campo Branco”, região
de peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat
predominante corresponde a áreas agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação
arbóreo-arbustiva. Ocorrem também montados de azinho de densidade variável,
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charnecas dominadas por estevais e olivais tradicionais. Recentemente tem
aumentado a área florestal devido a florestações de pinheiro manso e azinho. As áreas
agrícolas são exploradas num regime de rotação tradicional de parcelas de acordo com
o seguinte esquema geral: 1.º ano cereal primário (trigo); 2.º ano cereal secundário
(aveia); 3.º ano pousio; 4.º ano pousio, o qual é mobilizado no outono para reinício do
ciclo. Ocorrem variações a este esquema, nomeadamente no número de anos de
pousio (o qual está dependente da fertilidade do solo).
A pecuária tem também um carácter extensivo, com predominância histórica e atual
de ovinos e, presentemente, com um forte incremento de gado bovino.
A SOMINCOR tem editado um livro de campo, que cobre a maior parte das espécies
existentes na zona envolvente do Complexo Mineiro de Neves-Corvo e pode ser
consultado em http://biodiversidade-somincor.pt/web/index.php/pt/

8.7.3

Flora, vegetação e habitats

8.7.3.1 Considerações iniciais
O coberto vegetal, enquanto detentor da maior parte da biomassa dos ecossistemas
terrestres, é o suporte dos principais processos ecológicos e constitui a componente
dominante das paisagens, assim como a sede da maioria das atividades humanas de
interesse económico nas regiões de carácter rural. Trata-se de uma entidade complexa
com um carácter essencialmente dinâmico, e cuja estruturação resulta da confluência
de fatores fisiográficos, geológicos, climáticos e históricos, onde a ação humana
desempenha um papel primordial.
Qualquer unidade de paisagem vegetal (fitogeocenose) é um sistema aberto, no qual
se podem reconhecer diversos níveis de estruturação e complexidade. Estes níveis
resultam primariamente da ação de diferentes combinações de fatores abióticos que
atuam em escalas espaciais e temporais diversas, na distribuição das populações e na
génese das comunidades de plantas. As diferentes combinações de fatores abióticos
determinam a existência de habitats definidos e repetitivos, nos quais se desenvolvem
processos determinísticos de interação entre as populações e as comunidades de
plantas. A este facto, acrescem todas as interações entre as comunidades (e destas
com o meio), que se constata não ocorrerem de forma esporádica, mas integradas em
estruturas de complexidade variável.

8.7.3.2 Enquadramento biogeográfico
Em termos biogeográficos e segundo Costa et al. (1998), a área de estudo integra as
seguintes unidades, partindo-se da mais geral para a mais específica:
Reino Holártico
Região Mediterrânea
Sub-região Mediterrânea Ocidental
Super-província Mediterrâneo-Ibero-Atlântica
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Província Luso-Extremadurense
Sector Mariânico-Monchiquense
Sub-sector Baixo Alentejo-Monchiquense
Super-distrito Baixo Alentejo
Segundo a tipologia biogeográfica para Portugal Continental (Costa et al. 1998), a área
de estudo integra-se no Super-distrito Baixo Alentejo, território essencialmente
termomediterrânico seco, onde se evidencia uma prolongada e bem acentuada
estação seca. Os solos são na sua maioria xistosos com exceção dos chamados “barros
de Beja” que são solos vérticos com origem em rochas máficas (dioritos, gabros,
andesitos e basaltos).
Neste Super-distrito, surgem ainda a colonizar as margens das ribeiras e linhas de água
o freixial Ficario-Fraxinetum angustifoliae ou as formações arbustivas (tamargal ou
tamujal), dominadas por duas ou três espécies, entre as quais Nerium oleander,
Flueggea tinctoria e Tamarix africana. Estes cursos de água tornam-se verdadeiros
repositórios de diversidade e riqueza biológica que se destacam nesta paisagem onde
o montado disperso é dominante. Os prados (malhadas) do Poo bulbosae-Trifolietum
subterranei e do Poo bulbosae-Astragaletum sesamei também ocorrem
esporadicamente.

8.7.3.3 Vegetação ocorrente
A área de estudo caracteriza-se pela presença de montados que resultam do Pyro
bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae e pelos estevais do Genisto hirsutae-Cistetum
ladaniferi. Contudo, em alguns locais, é possível ainda reconhecer o azinhal termófilo
Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais espinhosos Asparago albi-Rhamnetum
oleoidis, o zambujal-lentiscal Óleo-Pistacietum lentisci, o esteval Phlomido purpureoCistetum albidi e o escoval Genistetum polyanthi.
Nos solos hidromórficos com horizontes “glei” é frequente observarem-se os juncais
Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum e Juncetum rugosi-effusi, bem
como os prados Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosaeAgrostietum pourretii, Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, Loto subbifloriChaetopogenetum fasciculati e Hyperico humifusi-Chaetopogonetum fasciculati.
Das espécies inventariadas na área de estudo, a azinheira considera-se espécie
RELAPE, estando ainda protegida sob legislação nacional, nomeadamente pelo
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de
30 de junho.
Na área de estudo, foi encontrada uma espécie exótica de carácter invasor,
especificamente Arundo donax (cana), incluída no Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99,
de 21 de dezembro (Espécies introduzidas em Portugal Continental – Invasoras). A
espécie, oriunda da parte oriental da Europa, Ásia temperada e tropical, é frequente
em zonas com alguma humidade, pois forma clones que podem ocupar áreas extensas,
retirando a vegetação nativa, chegando a interferir com o fluxo de água. Outras
espécies com o estatuto exótica-invasora associadas às margens e linhas de água que
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podem ocorrer na área de estudo são Aster squamatus, Conyza sumatrensis, Oxalis
pescaprae e Paspalum paspalodes (Chora & Graça, 2011).
8.7.3.4 Biótopos e Habitas
Na Tabela 8.47 apresentam-se os biótopos e habitats ocorrentes na área de estudo, as
áreas que cada um deles ocupa e a percentagem relativa à área total. Foram
considerados os habitats de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que
transpõe a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, e que foi alterado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo o Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8
de novembro.
Seguidamente caracterizam-se os biótopos e habitats de maior relevância, quer do
ponto de vista da vegetação e espécies florísticas potencialmente ocorrentes, quer
pela sua funcionalidade ecológica.
Tabela 8.47 - Representatividade dos biótopos e habitats presentes na área de estudo
ÁREA DE ESTUDO

BIÓTOPOS E HABITATS

ha

Áreas artificializadas
Planos de água (açude, charca)
Culturas agrícolas
Eucaliptal

405,5

19,3

9,0

0,4

421,3

20,0

7,7

0,4

Vegetação ribeirinha (habitat 92D0)

43,1

2,0

Matos (habitat 4030)

52,5

2,5

Montado de azinheira (Quercus rotundifolia) (habitat 6310)

798,4

38,0

Montado de azinheira (habitat 6310) + Mato (habitat 4030)

200,6

9,5

Pinhal

164,5

7,8

2 102,6

100,0

TOTAL

a)

%

Montado de Azinho
Embora se encontre muito debilitada pelos usos praticados sob o seu coberto, trata-se
de uma unidade de vegetação com interesse conservacionista. De acordo com o
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, grande parte da área
de montado presente na área de estudo pode ser identificada como habitat 6310
(Anexo B-I) – Montados de Quercus spp. de folha perene. Trata-se de formações
florestais que se caracterizam fundamentalmente pela reduzida densidade e cobertura
de árvores (azinheiras), e que apresentam como sob coberto matos, pastagens de
sequeiro e cereais, de acordo, com o gradiente de intensidade da pressão antrópica
sobre elas exercida (Fotografia 8.8).
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Fotografia 8.8 – Montado de azinho

b)

Culturas Agrícolas
Correspondem a áreas ocupadas por culturas anuais cerealíferas, principalmente de
sequeiro (Fotografia 8.9), que podem entrar em rotação, passando a pastagens,
pousios ou incultos. Constituem um biótopo especialmente importante para a classe
aves, onde se destaca a presença de um conjunto de espécies altamente dependentes
das práticas agrícolas extensivas da região. Como foi referido anteriormente, a ZPE de
Castro Verde reveste a importância para espécies com grande interesse
conservacionista como é o caso da abetarda, o francelho ou o sisão.
As sementeiras de cereal têm lugar geralmente durante a época de outono, estação
coincidente com a presença de aves invernantes, que tiram proveito do recurso
alimentar, sendo que as ceifas normalmente se iniciam no mês de junho.
Dentro dos restantes grupos de fauna, o biótopo é importante para répteis como a
cobra-rateira (Malpolon monspessulanus), micromamíferos (principalmente roedores),
ou mamíferos de médio porte como a lebre (Lepus granatensis).

Fotografia 8.9 – Cultura agrícola de sequeiro em pousio de primeiro ano
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c)

Vegetação Ribeirinha
A vegetação associada aos cursos de água apresenta-se sob a forma arbustiva ou
subarbórea, respondendo ao regime torrencial, sendo as espécies mais representativas
Nerium oleander (loendro), Flueggea tinctoria (tamujo) e Tamarix africana
(tamargueira).
Estes cursos de água tornam-se verdadeiros repositórios de diversidade e riqueza
biológica que se destacam nesta paisagem onde o montado disperso é dominante.
Trata-se de uma unidade florística com elevado interesse do ponto de vista
conservacionista, quer pela qualidade intrínseca das espécies que a constituem, quer
pela singularidade destas formações.
Tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que transpôs a
Diretiva n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats), e foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, nalguns
troços da ribeira de Oeiras (Fotografia 8.10) e linhas de água presentes na área de
estudo pode ser identificado o habitat 92D0 (Anexo B-I) – Galerias e matos ribeirinhos
meridionais (subtipo pt1: Bosques e matagais dominados por Tamarix africana, T.
mascatensis, T. gallica e/ou Nerium oleander, associados a água doce).

Fotografia 8.10 – Ribeira de Oeiras

d)

Matos (Esteval)
Na área de estudo estas formações assumem algum significado, encontrando-se a
colonizar áreas onde a ação de diferentes agentes antrópicos levaram à degradação
dos clímaces climatófilos azinhais Myrto communis-Querceto rotundifoliae.
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Caracterizam-se fundamentalmente pelos estevais (Fotografia 8.11) – Genisto
hirsutae-Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis – onde as espécies arbustivas,
Cistus spp, Lavandula sp e Genista spp, assim como alguma regeneração de Quercus
rotundifolia (azinheira), se apresentam de forma mais ou menos equilibrada, formando
uma comunidade onde o estrato herbáceo é bastante pobre, com o predomínio de
gramíneas.
É uma unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista conservacionista
devido à sua pobreza florística. No entanto, os matos são formações pioneiras,
colonizam áreas onde as fortes perturbações antrópicas se fizeram sentir, viabilizando
a recolonização das etapas sucessoras, nomeadamente através da criação de melhores
condições edáficas – solo e matéria orgânica. Segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo o
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, os estevais presentes na área de
estudo podem ser identificados como habitat 4030 (Anexo B-I) – Charnecas secas
europeias (subtipo pt5: Urzal-esteval baixo alentejano, monchiquense e algarvio).

Fotografia 8.11 – Esteval localizado na área de estudo

e)

Povoamentos Florestais (Pinhal e Eucaliptal)
Trata-se de povoamentos instalados em áreas onde naturalmente a colonização era
feita por azinheiras, e que estão submetidos, constantemente, a ações de gestão
silvícola. Estas ações de gestão silvícola incluem mobilização de solo para instalação de
povoamentos para exploração, pinhais e eucaliptais, limpeza (corte dos matos que
constituem o seu sub-bosque), desbastes, cortes, assim como à ação do fogo. Estas
ações levam a que os matos não se desenvolvam conduzindo a uma perda de
biodiversidade florística, gerando vastas áreas colonizadas predominantemente pelas
espécies exploradas (Pinus pinea e Eucalyptus sp.) e por um reduzido número de
espécies arbustivas de carácter pioneiro, nomeadamente Cistus spp.
Na área de estudo, os povoamentos florestais assumem significado através dos
povoamentos puros de pinheiro manso. São maioritariamente povoamentos jovens,
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estabelecidos recentemente em áreas que anteriormente se encontravam colonizadas
por matos.
Trata-se de uma unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista
conservacionista, quer pela qualidade intrínseca das espécies que a constituem quer
pela diversidade existente, denotando a grande influência antrópica sobre ela
exercida.

f)

Planos de água
Os açudes e albufeiras correspondem cartograficamente ao biótopo planos de água,
que ocupa 9,0 ha da área cartografada. Estes sistemas correspondem a estruturas
artificiais utilizadas com fins industriais. Estes locais são colonizados por espécies
ruderais que se encontram na envolvente do corpo de água.

g)

Áreas Artificializadas
Correspondem a locais com marcada intervenção humana, nomeadamente instalação
de rejeitados, zonas industriais, edifícios e rede viária. Normalmente não se
consideram locais com grande importância do ponto de vista da biodiversidade. No
entanto, a instalação de rejeitados apresenta uma utilização mais ou menos regular
por parte de espécies de avifauna próprias de ambientes aquáticos, algumas das quais
com reconhecido interesse conservacionista, como a águia-sapeira (Circus
aeruginosus).

8.7.4

Fauna

8.7.4.1 Considerações iniciais
Para a realização do estudo da fauna ocorrente na área de estudo recorreu-se à
informação obtida na pesquisa bibliográfica, nomeadamente em Mathias et al. (1999),
para os mamíferos, aos relatórios Anuais de Desempenho Ambiental da SOMINCOR e
ao Atlas das aves, para as Aves, e a informação disponibilizada no site do ICNF, para os
répteis e anfíbios – Atlas dos Anfíbios e Répteis (Loureiro et al. 2010). No que diz
respeito à fauna aquática, existe um programa de monitorização da SOMINCOR com
informação anual sobre este grupo.
A importância, em termos de conservação, da área de estudo foi avaliada com base
nesta lista, considerando o estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo
com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), com a Diretiva
Habitats (Diretiva 92/46/CEE do Conselho) e com a Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE
do Conselho).
No subcapítulo seguinte descrevem-se os grupos de vertebrados terrestres ocorrentes
na área de estudo, nomeadamente peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, assim
como os invertebrados aquáticos.
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8.7.4.2 Caracterização das comunidades faunísticas
a)

Ictiofauna
A ictiofauna da bacia hidrográfica do Guadiana, onde se insere a área de estudo,
encontra-se muito bem estudada, albergando 31 espécies piscícolas continentais, 23
das quais autóctones. Foi nesta bacia que foram identificadas pela primeira vez
espécies como o cumba (Barbus comizo), a boga-do-Guadiana (Chondrostoma
willkommii), ou a boga-de-boca-arqueada (Chondrostoma lemmingii).
As monitorizações mais recentes identificaram um total de 12 espécies, sendo a família
dos ciprinídeos a mais representada.
Das espécies registadas 8 são autóctones: Luciobarbus microcephalus (barbo-de
cabeça-pequena); Luciobarbus sclateri (barbo-do-sul), Luciobarbus comizo (cumba),
Pseudochondrostoma willkommii (boga-do guadiana), Squalius alburnoides (bordalo),
Squalius pyrenaicus (escalo-do-sul), Cobitis paludica (verdemã) e Anguilla anguilla
(enguia). Com exceção do barbo-do-sul, todas as espécies apresentam estatuto de
conservação desfavorável.
As restantes 4 espécies identificadas são exóticas: Lepomis gibosus (perca-sol),
Gambusia holbrooki (gambúsia), Australoheros facetus (chanchito) e Micropterus
salmonoides (achigã).

b)

Anfíbios
Considera-se que na área de estudo poderá ocorrer um total de 11 espécies (Loureiro
et al., 2010), destacando-se três endemismos ibéricos: sapo-parteiro-ibérico (Alytes
cisternasii), rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) e sapinho-de-verrugasverdes (Pelodytes sp.). Todas as espécies ocorrentes apresentam um estatuto de
conservação “Pouco Preocupante”, com exceção da rã-de-focinho-pontiagudo com
classificação de “Quase Ameaçado” (Cabral et al., 2006).

c)

Répteis
Calcula-se que possam ocorrer na envolvente da área de estudo 23 espécies de
répteis. Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, existe uma espécie
com estatuto “Em perigo”, o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), quatro
espécies com estatuto “Vulnerável” e duas “Quase Ameaçado”. Refere-se ainda a
potencial ocorrência de dois endemismos ibéricos: a cobra-de-pernas-pentadáctila
(Chalcides bedriagai) e o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi).

d)

Avifauna
O grupo das aves reveste-se de maior importância pela riqueza de espécies que se
identifica nesta região, reforçada pela existência da ZPE de Castro Verde, parcialmente
coincidente com a área de estudo.
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Na sua totalidade, contabilizam-se 183 espécies de aves potencialmente ocorrentes na
área de estudo. O número de espécies de maior preocupação conservacionista é
considerável: 9 “Criticamente em Perigo”, 14 “Em Perigo”, 24 “Vulnerável” e 19
“Quase Ameaçado”.
Nas zonas agrícolas de cultura arvense e montado, encontrou-se com alguma
frequência a perdiz-vermelha (Alectoris rufa) em alimentação na vegetação rasteira.
Estes habitats são também utilizados como zonas de caça de rapinas como o
peneireiro (Falco tinnunculus), a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) e o milhafrepreto (Milvus migrans).
As zonas húmidas de albufeira ou linhas de água são preferenciais para espécies de
aves aquáticas, tendo sido identificada uma razoável diversidade: pato-real (Anas
platyrhynchos), mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis), galeirão (Fulica atra) e
negrinha (Aythya fuligula). Aqui também se podem encontrar a cegonha-branca
(Ciconia ciconia) e a garça-cinzenta (Egretta garzetta).
A ZPE de Castro Verde é a área mais importante de Portugal para a conservação da
avifauna estepária como a abetarda (Otis tarda) (Pinto et al., 2005), o francelho (Falco
naumanni) (Rocha et al., 2002), o rolieiro (Coracias garrulus) (Moreira et al., 2004,
Marques et al., 2005) ou o sisão (Tetrax tetrax) (Silva & Pinto, 2006; Silva et al., 2006).
Castro Verde representa também um local com elevadas densidades de outras
espécies que utilizam a pseudo-estepe cerealífera (Moreira et al., 2012, 2007) como é
o caso do cortiçol-de-barriga-negra (Pterocles orientalis) (Cardoso, 2005), a calhandrareal (Melanocorypha calandra) (Costa et al., 2003), o alcaravão (Burhinus oedicnemus)
(Moreira et al., 2007) ou o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) (Franco et al., 1996,
Moreira et al., 2007).
Para além das espécies anteriormente referidas, o mosaico de pseudo-estepe
cerealífera e montados constituem um local importante de concentração de espécies
invernantes como o grou (Grus grus) (Franco et al., 2000), a tarambola-dourada
(Pluvialis apricaria), o abibe (Vanellus vanellus), a petinha-dos-prados (Anthus
pratensis), a laverca (Alauda arvensis) ou rapinas invernantes como o Milhafre-real
(Milvus milvus), o tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) (Onofre, 1998) ou o
esmerilhão (Falco columbarius).
São de ocorrência regular grandes rapinas como a águia-real (Aquila chrysaetos), a
águia-imperial (Aquila adalberti) e a águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e as
necrófagas como o grifo (Gyps fulvus) ou o abutre-preto (Aegypius monachus).

e)

Mamíferos
No que respeita aos mamíferos existem 28 espécies potencialmente ocorrentes na
área de estudo. Destaca-se a presença de coelhos (Oryctolagus cuniculus) e lebres
(Lepus granatensis), assim como de pequenos roedores e de ouriço-cacheiro
(Erinaceus europeus).
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Do grupo dos mamíferos, destacam-se os quirópteros, com cinco espécies, todas com
estatuto de conservação desfavorável, com especial relevo para as espécies do género
Rhinolophus.
Relativamente aos carnívoros, os biótopos ocorrentes proporcionam a ocorrência de
raposa (Vulpes vulpes), doninha (Mustela nivalis), fuinha (Martes foina) e geneta
(Genetta genetta). Também aqui se podem encontrar diversos micromamíferos
(principalmente murídeos), referindo-se, entre eles, o rato-do-campo (Apodemus
sylvaticus), o musaranho-anão (Sorex minutus) e o rato-das-hortas (Mus spretus).

f)

Invertebrados aquáticos
Os estudos ocorridos na ribeira de Oeiras desde finais dos anos 80 possibilitaram
identificar 124 taxa de macroinvertebrados aquáticos distribuídos por 82 géneros,
sendo de interesse particular para a fauna entomológica a presença da libélula
Coenagrion sp. No que diz respeito aos bivalves de água doce autóctones, as
amostragens efetuadas em 2015, no âmbito do plano de monitorização levado a cabo
pela SOMINCOR, confirmaram a ocorrência de 3 espécies de unionídeos na ribeira de
Oeiras (Anodonta anatina, Unio delphinus e Unio tumidiformis). De realçar igualmente
a ocorrência da espécie exótica e invasora C. fluminea na mesma ribeira (SOMINCOR,
2015).

8.8

AMBIENTE SONORO

8.8.1

Ruído

8.8.1.1 Considerações gerais
Pode considerar-se o ruído como um dos principais fatores ambientais condicionantes
da qualidade de vida das populações. Elevados níveis de ruído produzidos por uma
fonte sonora podem de facto conduzir a situações de incomodidade da população
afetada.
Na avaliação do ruído ambiente considera-se como recetor sensível uma edificação
para uso habitacional, escolar, hospitalar ou similar, ou espaço de lazer, com utilização
humana.
O Complexo Mineiro de Neves-Corvo localiza-se numa área caracterizada por baixas
densidades populacionais, onde se verifica a existência de uma grande dispersão de
núcleos urbanos e com vastas áreas de ocupação agrícola, florestal ou de mato. Na
envolvente da mina identificam-se alguns usos do solo com sensibilidade ao ruído: no
quadrante Nordeste situa-se a localidade de Aldeia do Corvo (A-do-Corvo), a sul, situase a localidade de Sr.ª da Graça dos Padrões e o Monte da Várzea da Forca e,
finalmente, a sudoeste, localiza-se a Aldeia do Neves (A-do-Neves).
Observe-se que o Monte da Horta do Fialho, situado a sul das instalações, foi
recentemente adquirido pela SOMINCOR, e desafetado de qualquer utilização sensível
ao ruído.
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A SOMINCOR realiza campanhas anuais de monitorização do ruído, integradas nas
ações regulares de fiscalização e vigilância, constantes do Plano de Gestão de Ruído da
indústria, sendo os principais aspetos metodológicos e síntese de resultados
apresentados nos pontos seguintes.
De realçar que em 2014 foi aprovado pela APA o Projeto de Gestão e Controlo de
Ruído da SOMINCOR, que foi implementado, de uma forma faseada, nos anos 2015 e
2016. As medidas de controlo de emissão de ruído projetadas para as chaminés CPV2,
CPV4 e CPV5 foram executadas no primeiro semestre de 2015, pelo que os resultados
da monitorização desse ano já refletem as ações de intervenção nestas chaminés.

8.8.1.2 Caracterização do quadro acústico de referência na zona de intervenção
a)

Metodologia
A análise das condições acústicas da situação de referência foi efetuada por
intermédio de ensaios de medição dos níveis de pressão sonora junto aos potenciais
recetores sensíveis do ruído emitido pelo desenvolvimento das atividades do
Complexo Mineiro, nas condições de operação existentes em 2015: P4, P5, P6 e P8 e
num ponto de referência, utilizado para caracterização do ruído residual.
Os principais focos de pressão sonora identificados na área de afetação são os
equipamentos instalados à superfície da mina, como as chaminés principais de
ventilação de entrada de ar e de exaustão, os equipamentos instalados nas lavarias do
zinco e do cobre, o sistema de transporte e manuseamento de materiais e as vias de
circulação interna. Em termos de fontes externas, identificam-se apenas as vias de
acesso ao complexo mineiro.
A Figura 8.19 apresenta o enquadramento dos pontos de medição face às principais
fontes sonoras da SOMICOR, as chaminés principais de ventilação.
A caracterização do ruído na área afetada pelo projeto é efetuada através da avaliação
do cumprimento do Regulamento Geral de Ruído (RGR) que estabelece limites legais
para a prevenção e controlo das emissões incomodativas e nocivas de ruído. A
avaliação será efetuada com base no Critério de Exposição Máxima e o Critério de
Incomodidade.
O Critério de Incomodidade é cumprido se a diferença entre o ruído ambiente (com
unidade em funcionamento) e o ruído residual (medido com a unidade parada, ou, em
alternativa, num ponto de características similares, mas sem afetação da unidade
industrial) for inferior ou igual a 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do
entardecer e 3dB(A) no período noturno.
O Critério de Exposição Máxima, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 13º do RGR, estabelece que a instalação e o exercício de atividades ruidosas
estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º do RGR. No
presente caso, tratando-se de locais sen classificação atribuída, os valores limite para
os índices de ruído são de 63 dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln.
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Na avaliação do cumprimento do RGR foram contemplados os resultados das
monitorizações efetuadas pelo laboratório acreditado AcustiControl – Consultores em
Engenharia Acústica e Controlo de Ruído, Lda., nos anos 2012 e 2015 (Anexo VI). O
resultado das monitorizações realizadas em 2015 reflete o efeito nos recetores das
intervenções efetuadas nas chaminés CPV2, CPV4 e CPV5 no âmbito do Projeto de
Gestão e Controlo de Ruído.
Sendo de referir que a implementação do Projeto de Gestão e Controlo de Ruído da
SOMINCOR, teve continuidade em 2016, com intervenções significativas nas CPV 17 e
CPV 19, com investimento superior a 500.000 euros, de onde se esperam melhorias
mais significativas nos impactes ainda existentes.
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b)

Condições das medidas acústicas
Todas as medições foram efetuadas em conformidade com o disposto na normalização
portuguesa aplicável, sendo de referir, nomeadamente, a Norma Portuguesa NP 1730,
sob o título “Acústica – Descrição e Medição do Ruído Ambiente”.
Os levantamentos acústicos considerados na presente análise foram efetuados nos
dias 19, 20, 28 e 29 de março de 2012, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2012, nos dias
25, 26 e 27 de setembro de 2012, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2015 e nos dias 25,
26 e 27 de novembro de 2015.
Em todas as campanhas, os períodos de amostragem incluíram registos acústicos
durante os três períodos de referência estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído,
ou seja, período diurno (07h00-20h00), período entardecer (20h00-23h00) e período
noturno (23h00-07h00).
Foram recolhidos dados meteorológicos para correção dos níveis de ruído a
contemplar na quantificação do Critério de Exposição Máxima. Para a quantificação do
Critério de Incomodidade foram avaliadas as existências de características impulsivas e
componentes tonais nas amostras que compõem as medições efetuadas.
Todos os valores apresentados e comparados com os valores limite legislados são
arredondados à unidade, depois de aplicados os fatores de correção.
No que diz respeito aos locais de medição, estes consistiram em 4 recetores sensíveis
localizados junto a habitações na envolvente próxima do complexo mineiro, e num
ponto de referência, para caracterização do ruído residual, uma vez que a SOMINCOR
labora continuamente, sem paragens.
O ponto de referência utilizado fica localizado em Santa Bárbara de Padrões, a cerca de
6 km a norte do terreno principal da mina. Em 2012 foi utilizado um segundo ponto de
referência para avaliação do Critério de Incomodidade no local P4, que fica localizado
em Beringelinho, bastante próximo do primeiro ponto de referência.
Ambos os pontos de referência ficam situados junto a um pequeno aglomerado
habitacional, situados em impasse, sem atravessamento por vias estruturantes, e
representativo dos locais de avaliação acústica na envolvente da mina (localizados
junto às habitações periféricas das povoações monitorizadas, mais próximas das fontes
de ruído da mina, mas em todos os casos afastados das vias de circulação principais ou
asfaltadas). Trata-se de locais mais afetados por fontes de ruído naturais (pássaros,
insetos, vegetação) do que antropogénicas, que se limitam a atividades agrícolas e
pecuárias pontuais, equivalentes na generalidade da região, e ao tráfego rodoviário,
distante e muito escasso. Os níveis sonoros neste local nunca atingiram, nas diversas
campanhas de monitorização realizadas, os 45 dB(A) no período diurno, nem os 40
dB(A) nos períodos de entardecer e noturno, o que é característico de locais rurais nos
quais prevalecem fontes de ruído relacionadas com a natureza.
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c)

Avaliação do Critério de Exposição Máxima
Os níveis de ruído a que os recetores estão sujeitos são avaliados em termos do nível
máximo de exposição, conforme exposto na Tabela 8.48.
Tabela 8.48 – Verificação do cumprimento dos limites legais estabelecidos para o Critério de
Exposição Máxima, em zonas não classificadas.

Local de Avaliação
Acústica

1º trimestre
2012

3º trimestre
2012

4º trimestre
2012

2º trimestre
2015

4º trimestre
2015

VLE

Lden
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

Ln
dB(A)

P4 - Monte da
Várzea da Forca

59

53

61

55

59

53

64

58

65

59

63

53

P5 - Sr.ª da Graça
dos Padrões

54

48

53

46

51

44

52

45

52

46

63

53

P6 - A-do-Neves

61

56

53

47

48

41

54

48

53

46

63

53

P8 - A-do-Corvo

48

40

52

46

51

44

55

49

57

50

63

53

Fonte: Relatório das campanhas de monitorização de ruído ambiente

Os resultados das 5 campanhas de monitorização realizadas em 2012 e 2015
identificam incumprimento no local P4, sendo relevante que este local se encontra
muito perto da CPV 19 intervencionada em 2016; nos restantes locais não foram
registados incumprimentos após as intervenções efetuadas em 2015.

d)

Avaliação do Critério de Incomodidade
No que diz respeito ao Critério de Incomodidade, definido na alínea b) do n.º 1 do
artigo 13º do RGR, e avaliado através da aplicação ao valor do índice LAeq do ruído
ambiente, corrigido face a eventuais características tonais e/ou impulsivas,
apresentam-se na Tabela 8.49 os diferenciais (representados pelo símbolo Δ) obtidos
em cada um dos locais, tendo por base o valor de ruído residual medido no ponto de
referência respetivo.
Tabela 8.49 – Verificação do cumprimento dos limites legais estabelecidos para
o Critério de Incomodidade
1º trim.
2012

3º trim.
2012

4º trim.
2012

2º trim.
2015

4º trim.
2015

Δ (dB)

Δ (dB)

Δ (dB)

Δ (dB)

Δ (dB)

D

9

12

16

15

16

5

E

17

9

17

22

22

4

N

21

11

19

25

27

3

Local de Avaliação
Acústica

P4 - Monte
da Várzea
da Forca

VL (dB)
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1º trim.
2012

3º trim.
2012

4º trim.
2012

2º trim.
2015

4º trim.
2015

Δ (dB)

Δ (dB)

Δ (dB)

Δ (dB)

Δ (dB)

D

7

6

13

3

4

5

E

7

5

a)

9

13

4

N

17

2

13

10

14

3

D

14

a)

a)

5

8

5

E

20

a)

a)

8

13

4

12

15

3

Local de Avaliação
Acústica

P5 - Sr.ª da
Graça dos
Padrões

P6 - A-doNeves

P8 - A-doCorvo

VL (dB)

N

22

4

a)

D

4

5

12

3

10

5

E

a)

4

a)

14

17

4

N

a)

3

a)

12

20

3

Legenda: D – Diurno, E – Entardecer, N – Noturno; VL – Valor Limite; a) – Critério de Incomodidade não
aplicável, pois LAeq < 45 dB(A)
Fonte: Relatório das campanhas de monitorização de ruído ambiente

Os resultados das 5 campanhas de monitorização realizadas em 2012 e 2015 permitem
concluir o seguinte:


O local P4 apresenta-se em incumprimento do Critério de Incomodidade em
todas as medições efetuadas, para os três períodos de referência;



No local P5 registam-se diferenciais entre o indicador do ruído com a atividade
em funcionamento e o indicador do ruído residual superiores ao valor limite
estabelecido no RGR na maioria das medições em que o Critério de
Incomodidade é aplicável;



O local P6 apresenta várias situações em que o Critério de Incomodidade não é
aplicável, por se atingirem níveis de ruído inferiores a 45 dB(A). Nos casos em
que é aplicável, verifica-se ultrapassagens ao Valor Limite estabelecido nos três
períodos de referência na 1ª campanha de 2012 e na 2ª campanha de 2015 e no
período de entardecer e noturno na 1ª campanha de 2015;



O local P8 apresenta condições mais favoráveis em termos da avaliação do
Critério de Incomodidade do ruído. Durante o ano 2012, nas situações em que
este critério é aplicável, observa-se apenas uma excedência ao VL, no período
diurno da medição do 3º trimestre. No ano 2015, pelo contrário, observa-se o
incumprimento do Critério de Incomodidade em todas as situações em análise,
com exceção do período diurno das medições do 2º trimestre;



É expectável que, com as intervenções efetuadas em 2016 e já referidas para as
CPV 17 e CPV19, se registem melhorias em alguns dos locais acima referidos.
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e)

Síntese da Avaliação Acústica
O funcionamento do Complexo Mineiro revelou-se audível em todos os locais de
avaliação, com especial destaque para o Monte da Várzea da Forca (P4). Na
generalidade, esta situação assume particular significado durante o período noturno.
A situação acústica observada nos diferentes montes e aldeias sob influência do ruído
gerado pelo Complexo Mineiro de Neves-Corvo não é uniforme, apresentando-se
substancialmente diferenciada consoante o afastamento das habitações existentes às
zonas de produção de ruído. Os níveis sonoros registados não são, contudo, muito
elevados em termos absolutos.
No entanto, a ausência de outras fontes de ruído importantes na região determina que
o ruído particular associado à laboração da Mina representa a principal fonte sonora
local, sendo contudo importante referir o seguint:.


Nunca a empresa recebeu qualquer reclamação dos habitantes nas aldeias
monitorizadas, relativa à incomodidade provocada pelo ruído.



A maioria da população existente nas aldeias é constituída por residentes que
para lá foram morar posteriormente à entrada em laboração da mina, pelo que
têm conhecimento antecipado das condições existentes.



As habitações mais recentes foram construídas nos limites da propriedade da
empresa e já com a instalação em operação pelo que se pode concluir que os
respetivos proprietários terão optado por construir em zona já impactada.
Por fim é também relevante salientar para efeitos de avaliação da situação de
referência que todos os locais monitorizados e impactados se encontram dentro da
Área da Concessão Mineira da SOMINCOR.
Mesmo assim, a SOMINCOR tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, um programa
de controlo e monitorização anual do ruído na envolvente próxima da sua zona fabril,
estando em curso um Plano de Gestão de Ruído Ambiente. No âmbito deste plano,
foram implementadas as soluções referidas, encontrando-se o processo em curso.
De salientar, ainda que é patente a melhoria ambiental conseguida, em termos de
diminuição dos níveis sonoros recebidos no exterior, resultantes dos esforços da
SOMINCOR, nomeadamente da sua política de vigilância regular dos níveis sonoros e
de implementação de soluções e estratégias do seu Plano de Gestão do Ruído
Ambiente.
A Mina de Neves Corvo está a operar numa zona em que o ruído residual no local de
referência se caracteriza por níveis sonoros muito baixos, não atingindo por exemplo
no período noturno os 40 dB(A). Como tal, pequenos valores de energia sonora
resultantes de operações mineiras (mineração, ventilação, tráfego de veículos
pesados) podem facilmente determinar ultrapassagens dos diferenciais limite
determinados pelo critério de incomodidade.
Recomenda a OMS(*) que no período noturno, para evitar distúrbios no sono, o ruído
ambiente no interior dos quartos não exceda os 30 dB(A)eq. noite.
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É comumente aceite que o isolamento sonoro usualmente conferido por uma janela
convencional fechada é da ordem dos 20 a 25 dB(A).
Se aplicarmos este valor de isolamento aos valores obtidos para o Ruído Ambiente
noturno de cada um dos locais em que é referida incomodidade noturna, podem-se
estimar, para compartimentos de dimensões e fachadas comuns, e normalmente
mobilados, os seguintes valores indicativos:
Povoações

Ruído Ambiente Medido
Ln [dB(A)]

Ruído Ambiente noturno
provável no interior dB(A)

Graça de Padrões

46

22

Corvo

48

24

Várzea da Forca

53

29

Verifica-se que, potencialmente, os valores de ruído no interior das habitações será
inferior (Graça e Corvo) ou da ordem (Várzea da Forca) dos 30 dB(A), pelo que a
possibilidade de existirem fatores de incomodidade significativos é muito baixa.
Para a Organização Mundial de Saúde (1999), para evitar incomodidade elevada, o
ruído ambiente exterior no período diurno na proximidade de edifícios de habitação
deve situar-se abaixo de 55 dB(A), LAeq, dia. No período noturno, para evitar
distúrbios no sono, o ruído ambiente no interior dos quartos não deve exceder os 30
dB(A), LAeq, noite.
Verifica-se que para os locais monitorizados o LAeq,T é inferior aos 55 dB(A) e na
maioria dos casos bastante inferior.

8.8.2

Vibrações
Não foram identificados efeitos prejudiciais nem para os bens materiais (edifícios),
nem para a saúde humana relativamente às vibrações produzidas pelas atividades de
exploração do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, das quais se destacam os disparos
“bancada”, disparos “drift” e disparos “abatimento”, de acordo com a informação
disponibilizada pela SOMINCOR, obtida através das monitorizações realizadas à
superfície da mina e em subterrâneo.
Os últimos relatórios de Monitorização de Vibrações Sísmicas elaborados pela
SOMINCOR (Anexo VI) datam de dezembro de 2014 e março de 2015 e documentam
as monitorizações efetuadas à superfície (edifício Mina). Em novembro de 2012 foi
realizada uma monitorização de vibrações sísmicas que incluiu também a avaliação no
nível subterrâneo (britagem do nível 700) e que se encontra igualmente no Anexo VI.
Estes 3 relatórios evidenciam que não foram registados quaisquer eventos acima dos
limites estabelecidos pela Norma Portuguesa - NP 2074, para este caso particular com
o valor de PVS = 7 mm/s, nem à superfície, nem ao nível subterrâneo.
.
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8.9

QUALIDADE DO AR

8.9.1

Considerações gerais
Atualmente a SOMINCOR procede à avaliação da qualidade do ar na envolvente do
Complexo Mineiro de Neves-Corvo através da monitorização da concentração de
partículas com diâmetro equivalente inferior a 10 µm (PM10) e através da
biomonitorização de líquenes na proximidade da mina.
A monitorização de PM10 é efetuada em dois locais inseridos na área de estudo do
EIA, cujos resultados são apresentados nos Relatórios de Monitorização Anual da
SOMINCOR.
Os estudos de monitorização dos líquenes na envolvente da Mina de Neves-Corvo têm
vindo a ser realizados no âmbito de um protocolo existente entre a SOMINCOR e a
Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Os estudos mais recentes foram realizados em 2005, no período de 2010 a 2011 e no
período de 2015 a 2016. Contudo, os primeiros resultados da biomonitorização
remontam aos anos 1994 e 2000.
Estes estudos pretendem avaliar o impacte da mina na qualidade do ar e nos solos da
envolvente, em resultado da dispersão e deposição de partículas contaminadas com
metais.
Os líquenes são bons indicadores da qualidade do ar local, pois:


Dependem da atmosfera para a tomada de água e nutrientes, que são
absorvidos através da sua superfície. Estas características fazem dos líquenes
organismos extremamente sensíveis a perturbações ambientais;



Possuem a capacidade de acumular elementos químicos, refletindo a sua
concentração na atmosfera.

Neste âmbito foram avaliados dois parâmetros: o n.º total de espécies e o Índice de
Diversidade Liquénica (LDV). Paralelamente foram avaliados outros índices
vegetativos, relevantes em termos de afetação da qualidade do ar e foram efetuadas
análises à concentração de metais em amostras de líquenes.

8.9.2

Caracterização das fontes emissoras existentes na área de estudo
A área de estudo é caracterizada pela existência das fontes emissoras associadas ao
Complexo Mineiro de Neves-Corvo, como sejam as atividades de transporte de
minério, que pode conduzir à emissão difusa de partículas à superfície. As restantes
atividades que poderiam induzir alterações na qualidade do ar são desenvolvidas em
locais subterrâneos e a circulação de viaturas pesadas e maquinaria associadas à
exploração do Complexo Mineiro é feita em vias asfaltadas. Contudo, o tráfego de
veículos pesados e máquinas não rodoviárias contribuem para a emissão de outros
poluentes, associados à queima de combustível no motor de combustão (dióxido de
azoto, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis).
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A mina tem também duas caldeiras a gasóleo, para aquecimento de água nos
balneários, com duas chaminés associadas, FF1 e FF2, que funcionam 6 horas e 4 horas
por dia, respetivamente, e são monitorizadas com uma periodicidade semestral,
embora já tenha sido solicitada a passagem para trienal em função dos resultados
obtidos nas monitorizações efetuadas nos últimos cinco anos, no que diz respeito aos
poluentes partículas, CO (monóxido de carbono), SO2 (dióxido de enxofre), NO2
(dióxido de azoto), H2S (sulfureto de hidrogénio) e metais diversos (Pb, Cr, Cu, As, Ni,
Cd e Hg). As últimas monitorizações foram realizadas em 2013 e em 2015, não
havendo situações a reportar, com exceção da FF2 que apresenta valores de
concentrações de metais que atingem o VLE da Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho,
que estabelece valores limite de emissão de aplicação geral. O Complexo Mineiro de
Neves-Corvo possui ainda 8 geradores de emergência que trabalham menos de 500
horas por ano, ficando assim dispensados de monitorização das emissões atmosféricas
(a título indicativo, em 2015 trabalharam no total 69 horas). Estas chaminés
contribuem de forma pouco significativa para as emissões atmosféricas do Complexo
Mineiro.
Por outro lado, está implementado um sistema de ventilação na mina, descrito no
capítulo 2, constituído por um conjunto de chaminés de ventilação de exaustão que
emitem para a atmosfera o ar saturado existente nas áreas de exploração mineira
(subsolo). Os efluentes gerados por estas chaminés principais de ventilação (CPV),
apesar de não estarem abrangidos pelo Regime de Prevenção e Controlo de Poluição
Atmosférica (Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, alterado pelo DL n.º 126/2006, de
3 de julho) foram alvo de caracterização pontual em duas das chaminés de ventilação
de exaustão, atualmente em funcionamento, para estabelecimento de um cenário de
emissões, cujos resultados se encontram apresentados na Tabela 8.50.
Tabela 8.50 – Resultados da caracterização dos efluentes gasosos da CPV17 e da CPV19

Fonte

Parâmetro

Valor
medido

VLE

Caudal Mássico (kg/h)
(1)

Valor
medido

Limiar
Limiar
(5)
(5)
mínimo
máximo

Dióxido de azoto - NO2

< 8,00

500

<5,8

2

30

Dióxido de enxofre - SO2

< 10,9

500

<7,9

2

50

0,001

-

Mercúrio - Hg
CPV17

Concentração
3
(mg/Nm )

2,4 X 10

-4

0,2

(2)

-4

1,8X10

Zinco - Zn
Chumbo - Pb

0,105

5

(3)

1

(4)

0,076

0,025

(5)

-

Cobre - Cu
Arsénio - As
Partículas Totais
Dióxido de azoto - NO2
CPV19

Dióxido de enxofre - SO2
Mercúrio - Hg
Zinco - Zn

<4,1X10

-2

<3,0X10

-2

0,005

-

5,94

150

4,3

0,5

5

<8

500

<5,6

2

30

500

<7,6

2

50

3,6x10

0,001

-

0,075

0,025

-

<10,9
5,1x10

-4

0,105

0,2
5

(2)

(3)

-4
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Fonte

Parâmetro

Concentração
3
(mg/Nm )
Valor
medido

VLE

Caudal Mássico (kg/h)
(1)

Valor
medido

Limiar
Limiar
(5)
(5)
mínimo
máximo

Chumbo - Pb
Cobre - Cu
Arsénio - As

<5,2x10

Partículas Totais

-2

7,84

1

(4)

150

-2

<3,6x10

0,005

-

5,5

0,5

5

(1) Valores limite de emissão gerais, estabelecidos na Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho;
(2) O valor limite corresponde ao somatório dos seguintes metais: cádmio, mercúrio e tálio;
(3) O valor limite corresponde ao somatório dos seguintes metais: platina, vanádio, chumbo, crómio, cobre,
antimónio, estanho, manganésio, paládio e zinco;
(4) O valor limite corresponde ao somatório dos seguintes metais: arsénio, níquel, selénio e telúrio;
(5) Limiares estabelecidos na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro.
Fonte: Labqui, 2013, Relatório de Caracterização de Emissões Gasosas

Da análise aos resultados da caracterização dos efluentes gasosos das chaminés
CCPV17 e CPV19 concluiu-se que o nível de emissões geradas por estas fontes está em
cumprimento dos VLE gerais estabelecidos na portaria em vigor, apesar da não
aplicabilidade do regime de prevenção e controlo de emissões de poluentes para a
atmosfera.
Externamente ao complexo-mineiro identificam-se essencialmente fontes móveis,
associadas ao tráfego rodoviário circulante nas principais vias da área de estudo.

8.9.3

Caracterização da Qualidade do Ar na área de estudo

8.9.3.1 Avaliação da concentração de PM10 nos recetores próximos da mina
A medição dos níveis de PM10 em ar ambiente é atualmente efetuada em dois
recetores sensíveis da área de estudo, a Sr.a da Graça dos Padrões (Graça) e A-dosNeves (Neves), cujo enquadramento é apresentado na Figura 8.20.
A avaliação da qualidade do ar é efetuada através da comparação dos valores de
concentração de PM10 medidos nestes pontos com os valores limites de proteção da
saúde humana estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro,
apresentados na Tabela 8.51.
Tabela 8.51 – Valores limite em ar ambiente de proteção da saúde humana
Poluente
Partículas em
suspensão
(PM10)

Período

Valor Limite
-3
(µg.m )

Valor limite para proteção da
saúde humana

24 horas

50

Valor limite para proteção da
saúde humana

Ano civil

40

Designação

1

1 - A não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil
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Figura 8.20 - Pontos de monitorização de qualidade do ar
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Para efeitos de caracterização da situação atual foram utilizados os resultados das
monitorizações efetuadas nos anos 2013 a 2015, de modo a contemplar a exploração
do minério de Zinco que teve início em 2011.
Tabela 8.52 – Síntese de resultados da monitorização de PM10
no período 2013-2015
Local

Parâmetro

2013

2014

2015

49

64

88

Exc. (>50 µg.m )

1

0

0

Conc. Média
-3
(µg.m )

23

15

18

Conc. Máxima
-3
(µg.m )

59

40

49

N.º amostras

52

64

93

Exc. (>50 µg.m )

0

0

3

Conc. Média
-3
(µg.m )

20

17

21

Conc. Máxima
-3
(µg.m )

44

40

54

N.º amostras
-3

Graça

-3

Neves

(1)

(1) Período de amostragem inferior a 14 % do ano.
Fonte: FCUL, 2016, Avaliação da biodiversidade e dos potenciais impactes causados pela proximidade à
mina e sua aplicação como indicadores da qualidade ambiental da região.

A análise aos resultados das monitorizações realizadas na Sr.a da Graça dos Padrões e
em A-dos-Neves mostra uma melhoria da qualidade do ar nos últimos 3 anos de
operação da mina de Neves-Corvo. Ocorrem de forma pontual excedências (máximo 3)
ao valor limite diário de proteção à saúde humana, contudo, o número reduzido de
valores superiores a 50 µg.m-3 (máximo 3) permite indicar com elevada certeza que a
probabilidade de se ultrapassarem as 35 excedências permitidas no ano é muito
reduzida.

8.9.3.2 Avaliação dos efeitos da mina na biodiversidade local
Foram efetuadas 3 campanhas de biomonitorização, no âmbito de um protocolo entre
a SOMINCOR e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no ano 2005 e nos
períodos 2011/2012 e 2015/2016, com o objetivo de avaliar a diversidade de líquenes
e a concentração de metais presentes nos mesmos, como indicadores de qualidade
ambiental e do potencial impacte da atividade da mina.
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Na biomonitorização da envolvente da mina observa-se um decréscimo de riqueza
específica e de abundância de líquenes com a proximidade à mina. Quanto ao vigor
vegetativo de azinheira e esteva observa-se um aumento progressivo com o aumento
da distância à mina, quer em termos de conteúdo hídrico, quer em termos de
atividade fotossintética, mostrando que a vegetação local evidencia impactes
resultantes dos valores de Cu observados nos solos.
Os estudos efetuados demonstraram que a maior parte dos impactes da deposição
atmosférica de metais pesados, nomeadamente Cu e Zn, se concentram até 2 km da
mina (tendo como ponto de referência a antiga pilha de concentrado de Cu, que foi
substituída por um armazém fechado de forma a minimizar a emissão de poeiras com
origem neste concentrado). A fonte que mais contribui para emissão das poeiras
contaminadas com metais é provavelmente o transporte de escombro por camiões
entre a escombreira e a IRCL, que atingiu um valor máximo de 10 camiões por hora, no
período de monitorização mais recente. As atividades ocorridas na zona industrial que
geram emissões difusas de poeiras também terão impacte na biodiversidade de
líquenes, indicadores da qualidade do ar.
A distância máxima a que ocorre o impacte tem vindo a manter-se constante ao longo
dos anos, contudo, na monitorização mais recente, observou-se um ligeiro aumento do
número de espécies de líquenes na zona impactada (distância inferior a 2 km). As
variações encontradas nos indicadores de qualidade do ar a partir desta distância
podem ser consideradas perturbações locais e/ou naturais de índole ecológica,
decorrentes de fatores como o clima e/ou atividades agrícolas e agropecuárias. De
realçar as alterações ao clima evidenciadas na região, como por exemplo, o facto do
n.º de dias com humidade relativa superior a 95% ter vindo a aumentar desde 2005.
A Tabela 8.53 apresenta um resumo dos principais resultados da avaliação dos
parâmetros do Indicador de Qualidade do ar: nº de espécies de líquenes e Índice de
Diversidade Liquénica (LDV). De facto, esta tabela mostra que desde 2005 se tem vindo
a observar uma diminuição de espécies em cada local, tendo-se registado pela
primeira vez em 2010 um local sem espécies. Na amostragem deste ano não se
observou esta tendência. Na verdade, o número médio de espécies até aumentou em
2015, e o nº máximo atingiu o valor mais elevado de todo o período de avaliação. Em
termos do LDV, observa-se uma melhoria substancial dos valores registados, com o
valor médio em 2015 a atingir valores 3 vezes superiores aos de 2005.
Tabela 8.53 – Evolução do Indicador de Qualidade do Ar (n.º de espécies e LDV)
Nº de espécies
Ano

Nº locais

1994

LDV

Média

Mínimo

Máximo

Média

Mínimo

Máximo

29

21,4

5

36

-

-

-

2000

45

26,5

5

48

-

-

-

2005

48

21,4

3

37

26,3

0

77,3

2010

48

18,8

0

45

57,1

0

149,7

2015

59

20,3

1

51

82,4

0

213,6

Fonte: FCUL, 2016, Avaliação da biodiversidade e dos potenciais impactes causados pela proximidade à
mina e sua aplicação como indicadores da qualidade ambiental da região.
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A melhoria do indicador de qualidade do ar evidencia a eficácia de medidas de
minimização de impactes implementadas a partir de 2010, como sejam a limitação da
velocidade a 30 km/h, a aspersão constante dos caminhos não asfaltados, a limpeza
diária dos caminhos asfaltados por autovarredora, a construção de tanques lava rodas,
a construção de um armazém fechado para o concentrado de cobre que era
armazenado a céu aberto e a construção de armazém fechado para o concentrado de
zinco desde o início da operação com este minério em 2011.
A análise da bioacumulação de metais em líquenes recolhidos in situ no estudo mais
recente mostra que os valores na zona industrial são em média 80 vezes mais elevados
que na zona fora de impacto, justificando o decréscimo observado na biodiversidade
de líquenes nesta zona.
A variação da concentração total de Cu, Zn e Fe (μg/g peso seco) em líquenes
recolhidos in situ em função da distância à antiga pilha de concentrado de Cu está
representada no gráfico da Figura 8.21., no qual é possível ver a função logarítmica
ajustada aos dados (linha curva). A linha verde representa a distância a partir da
qual foi possível encontrar os líquenes utilizados para a avaliação da
bioacumulação (Ramalina sp.). Tal como em amostragens anteriores, não foi
possível encontrar líquenes deste género num raio de 470 m à volta do armazém
de concentrado de cobre em nenhuma espécie de árvore, devido à deposição
atmosférica de poeiras. A análise do gráfico da concentração de metais totais nos
líquenes mostra que à medida que nos afastamos do antigo centro da pilha de
cobre, as concentrações de Cu, e Zn solúveis nos líquenes diminuem. A
concentração total de Fe não está diretamente correlacionada com a distância à
pilha de concentrado.

Fonte: FCUL, 2016, Avaliação da biodiversidade e dos potenciais impactes causados pela proximidade
à mina e sua aplicação como indicadores da qualidade ambiental da região.

Figura 8.21 – Gráfico da variação da concentração total de Cu, Fe e Zn nos líquenes
em função da distância ao centro da pilha de concentrado
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8.9.3.3 Síntese da Avaliação da Qualidade do Ar
Observa-se uma melhoria da qualidade do ar nos últimos 3 anos de operação da mina
de Neves-Corvo. Ocorrem de forma pontual excedências ao valor limite diário de
proteção à saúde humana para as PM10; contudo, o número reduzido de valores
superiores a 50 µg.m-3 (máximo 3) permite indicar com elevada certeza que a
probabilidade de se ultrapassarem as 35 excedências permitidas no ano é muito
reduzida.
A monitorização de líquenes (número, diversidade e bioacumulação de metais)
realizada em 2005, em 2010/2011 e em 2015/2016, para avaliação do impacte da
dispersão e deposição de partículas contaminadas com metais emitidas pela
exploração mineira em Neves-Corvo (emissões difusas, provenientes das pilhas de
metais e seu manuseamento e emissões pontuais, como as provenientes das CPV e das
chaminés das caldeiras) demonstra que a maior parte dos impactes da deposição no
solo de metais pesados resultantes da poluição atmosférica, nomeadamente de Cu e
Zn, se fazem sentir até cerca de 2 km da mina. Atualmente, o transporte de escombro
por camiões entre a escombreira e a IRCL, que atingiu um valor máximo de 10 camiões
por hora, e as atividades ocorridas na zona industrial, que geram emissões difusas de
poeiras, são as fontes que mais contribuem para a afetação da biodiversidade de
líquenes na área envolvente da mina.
Observa-se uma evolução positiva do indicador de qualidade do ar, quer ao nível do
número de espécies, quer ao nível do índice de diversidade liquénica. Esta melhoria
evidencia a eficácia de medidas de minimização de impactes implementadas a partir
de 2010.
As análises aos metais Zn e Cu em amostras de líquenes da envolvente da mina
evidenciaram haver uma relação entre a atividade mineira e os níveis de metais
apresentados nos líquenes analisados, uma vez que a concentração de metais diminui
gradualmente à medida que as amostras analisadas se afastam desta fonte.

8.10

GESTÃO DE RESÍDUOS

8.10.1

Enquadramento
A indústria extrativa caracteriza-se pela produção de grandes quantidades de resíduos,
pelo que a caraterização deste descritor se torna relevante no âmbito do EIA, quer
pela quantidade de resíduos produzidos, quer pela sua tipologia perigosa em alguns
casos.
O Complexo Mineiro de Neves-Corvo não é exceção e, como tal, no âmbito da
exploração da mina são produzidas grandes quantidades de resíduos, designadamente
rejeitados das lavarias (resíduos perigosos) e escombro.
No que respeita às restantes tipologias, após a sua saída das áreas de responsabilidade
da SOMINCOR os resíduos são encaminhados para destino adequado por entidades
licenciadas para o efeito. A SOMINCOR efetua inspeções aos locais externos de
armazenamento, triagem e deposição da empresa contratada para a gestão destes
resíduos.
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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 à sua valorização e/ou ao seu tratamento e destino final, de acordo
com o estabelecido no seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA), concretamente no
Plano de Gestão de Resíduos (PGR).
Refere-se que a SOMINCOR desenvolveu desde o início da sua atividade processos de
reutilização dos resíduos, escombro e rejeitados, cuja gestão é a atividade PCIP14 da
empresa, sendo estes reutilizados no enchimento da mina. Relativamente ao
escombro, cerca de 25% da quantidade produzida nos trabalhos subterrâneos é desde
logo reutilizada no enchimento das frentes de trabalho adjacentes, só sendo retiradas
para a superfície, para armazenamento temporário nas escombreiras, as quantidades
excedentes, não passíveis de reutilização imediata, as quais são posteriormente
transportadas para a Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), para construção
dos diques limitadores das células de deposição. Estão em curso alterações nos
processos produtivos e de enchimento que permitem aumentar a reutilização imediata
do escombro no enchimento, como se pode verificar na tabela 8.54 pela diferença de
escombro extraído entre 2013 e 2015, pretendendo-se que mais de 75% do escombro
produzido venha a ser reutilizado no enchimento.
De acordo com o Plano de Gestão de Resíduos em vigor, no final da vida útil da mina
prevê-se que todo o escombro depositado nas escombreiras tenha sido utilizado nos
processos de enchimento do fundo de mina, e na construção dos diques das células de
deposição de pasta e das coberturas finais do depósito da IRCL.
Os rejeitados produzidos também são parcialmente valorizados por reutilização no
enchimento (Backfill) dos desmontes do fundo de mina, o qual pode ser de dois tipos:
Hydraulic fill (que utiliza aproximadamente 2% de rejeitados) e Pastefill (que inclui na
sua composição cerca de 97% de rejeitados grosseiros). Estes dois métodos de
enchimento permitem a reutilização de cerca de 30% do total de rejeitados produzidos
e de cerca de 50% do total de rejeitados disponibilizados para enchimento.
Aos restantes resíduos aplicam-se processos de deposição seletiva, sempre que
possível na origem, de forma a serem enviados para reutilização ou reciclagem.
Com a aplicação de uma MTD (Melhor Tecnologia Disponível) para a deposição dos
rejeitados sobre a forma de pasta (“Lined cells – células impermeáveis – método de
deposição de rejeitados secos em células impermeáveis”), a forma de deposição dos
rejeitados passou de subaquática (até ao final de 2010) para subaérea (a partir de
2011), apresentando como vantagem o início do encerramento da IRCL durante a fase
de operação e não só no fim da vida da Mina.
A SOMINCOR garante e cumpre todos os requisitos de segurança para a saúde
humana e ambiente, controlando e monitorizando, com detalhe, todos as
componentes ambientais. As características dos resíduos mineiros dependerão do tipo
de mineral explorado no momento e das substâncias químicas utilizadas na sua
extração. Apenas em casos extremos (ex.: rotura, precipitação anormal) se poderão
registar impactes ambientais decorrentes da sua produção.
14 PCIP – Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto.)
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A SOMINCOR procede ainda ao controlo das quantidades de resíduos expedidas para o
exterior que são registadas no SIRER – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de
Resíduos, nos prazos legalmente estabelecidos.
Nos subcapítulos seguintes abordam-se os dois principais tipos de resíduos produzidos
no Complexo Mineiro de Neves-Corvo: rejeitados (resíduos perigosos) e escombro
(resíduos não perigosos). Estes dois tipos de resíduos (resíduos da atividade mineira)
representam 99,9% do total de resíduos produzidos no Complexo Mineiro. Os
quantitativos produzidos nos últimos três anos são apresentados na Tabela 8.54.
Tabela 8.54 – Evolução da produção de resíduos mineiros no período 2013-2015
ANO
2013
2014
2015

ESCOMBRO
01 01 01
737 789
429 168
148 989

REJEITADOS
01 03 04 (*)
3 147 335
3 246 470
3 176 354

TOTAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS (ton)
3 885 124
3 675 638
3 325 343

FONTE DOS DADOS: SOMINCOR, 2015 (RADA2014), 2016 RAA 2015

Da totalidade dos resíduos mineiros produzidos no Complexo Mineiro nos últimos 3
anos, a percentagem de resíduos perigosos no total de resíduos variou entre 81,01%
(2013) e 95,5% (2015), tendo sido de 86,7% (2014) no ano intermédio. O aumento
relativo dos resíduos perigosos na totalidade de resíduos mineiros produzidos deve-se
ao incremento da reutilização do escombro no enchimento da mina pelo que não é
extraído para a superfície, o que contribui também para a diminuição do
armazenamento temporário na escombreira.
Os restantes tipos de resíduos não são abordados com detalhe pois a sua
caracterização pormenorizada já foi efetuada no EIA realizado em 2007 e nos
processos relativos ao pedido de licença ambiental e respetivas atualizações; além
disso a sua caracterização não é relevante para a análise dos impactes ambientais
associados ao projeto em análise. De salientar que os resíduos não mineiros gerados
no Complexo Mineiro de Neve-Corvo são caracterizados e quantificados, sendo os
respetivos destinos finais periodicamente reportados à tutela, no âmbito do
cumprimento da licença ambiental, nos relatórios ambientais anuais.
A título indicativo apresentam-se na Tabela 8.55 os quantitativos de resíduos
perigosos, não incluindo os resíduos da indústria extrativa, produzidos nos últimos três
anos. De salientar que o peso relativo destes quantitativos no total de resíduos
perigosos é claramente insignificante (cerca de 0,01%).
Tabela 8.55 – Evolução da produção de resíduos perigosos, excluindo
os resíduos da indústria extrativa, no período 2013 -2015
ANO
2013
2014
2015

TOTAL DE RESÍDUOS
PRODUZIDOS (ton)
337,00
420,60
382,27

FONTE: SOMINCOR, 2016 (RADA 2015)
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8.10.2

Resíduos perigosos - rejeitados

8.10.2.1 Caracterização qualitativa e quantitativa
Nos termos da Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE,
da Comissão, de 18 de dezembro, os rejeitados, principal resíduo perigoso resultante
do processo de concentração de minério nas lavarias, classificam-se como:
LER 01 03 - Resíduos da transformação física e química de minérios metálicos
LER 01 03 04* - Rejeitados geradores de ácidos resultantes da transformação
de sulfuretos
Os rejeitados representam habitualmente 99,99% da totalidade de resíduos perigosos
produzidos no Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
A composição química dos rejeitados é apresentada na Tabela 8.56.
Tabela 8.56 – Composição química dos rejeitados. Principais elementos.
COMPOSIÇAO QUÍMICA TIPICA
PARÂMETRO

Cu (%)
Pb (%)
Zn (%)
S (%)
Fe (%)
Sn (%)
As (p.p.m.)
Sb (p.p.m.)
Bi (p.p.m.)
Ag (p.p.m.)
Hg (p.p.m.)

MÉDIA

MÍNIMO

MÁXIMO

0,78
0,17
0,83
25
20
0,61
5 065
592
100
30
10

0,66
0,14
0,68
20
16
0,54
4 244
498
70
15
5

0,88
0,22
1,05
42
35
0,71
5 743
680
150
50
20

VALORES REAIS
OBTIDOS EM ANÁLISES
REALIZADAS EM 2006
0,63
0,30
1,03
25,1
27,1
0,24
4969
478
74
30
26

FONTE: EIA da Mina de Neves-Corvo 2007 e PGR (2012).

A composição mineralógica média dos rejeitados produzidos em Neves-Corvo,
resultantes da concentração de minerais ricos em cobre é apresentada na Tabela 8.57.
Tabela 8.57 – Composição mineralógica média dos rejeitados
MINERALOGIA
% EM PESO
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Pirite
84,0 – 90,0
Fe S2
Arsenopirite
3,0 – 7,0
Fe As S
Calcopirite
1,5 – 2,5
Cu Fe S2
Esfalerite
1,0 – 2,5
(Zn, Fe) S
Tetraedrite-Tenantite
1,0 – 2,0
(Cu, Fe)12 (Sb, As)4 S13
Gangas não metálicas
8,0 – 12,0
Outros
1,0 – 2,0
FONTE: EIA da Mina de Neves-Corvo 2007 e PGR (2012)

A percentagem, em peso, média dos diferentes minerais e dos principais tipos de
partículas, que se observam nestes produtos, é apresentada na Tabela 8.58.
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Tabela 8.58 – Minerais e principais tipos de partículas presentes nos rejeitados
TIPO DE PARTÍCULAS
Calcopirite Livre
Pirite Livre
Arsenopirite Livre
Esfalerite Livre
Tetraedrite – Tenantite Livre
Gangas não metálicas
Calcopirite + Pirite
Calcopirite + Esfalerite
Calcopirite + (Tetraedrite – Tenantite)
Restantes

% EM PESO
0,6
84,0
2,0
0,6
0,4
6,0
5,0
0,6
0,2
0,6

FONTE: EIA da Mina de Neves-Corvo 2007 e PGR (2012)

Na Tabela 8.59 apresenta-se a evolução da produção do total de rejeitados produzidos
nas lavarias do cobre e do zinco nos últimos três anos, resultantes do tratamento dos
diversos minérios processados no Complexo Mineiro.
Tabela 8.59 – Evolução da produção de rejeitados nas lavarias no período 2013-2015
ANO
2013
2014
2015

TOTAL DE REJEITADOS
PRODUZIDOS (ton)
3 147 335
3 246 470
3 176 354

Fonte: SOMINCOR, 2016 (RADA 2015), RAA 2015

O aumento de 0,9% na quantidade de rejeitados que se verificou entre 2013 e 2015 é
devido ao aumento da quantidade de minério extraído.
No Quadro 8.60 apresentam-se os quantitativos de rejeitados reutilizados nos
processos de enchimento nos últimos três anos disponíveis.
Tabela 8.60 – Quantitativos de rejeitados reutilizados no enchimento
no período 2013-2015
ANO

QUANTIDADE TOTAL REUTILIZADA (ton)

2013
2014
2015

798 198
669 950
1 178 960

QUANTIDADE RELATIVA REUTILIZADA
(kg/ton de minério extraído)
227,85
187,13
336,73

Fonte: SOMINCOR, 2016 (RADA 2015)

Conforme se constata da observação da Tabela 8.60 a quantidade total de rejeitados
reutilizados no enchimento da mina foi variável ao longo do período em análise, tendo
tido o seu pico em 2015 com 336,73 kg de rejeitados incorporados no processo de
enchimento por tonelada de minério extraído. Em 2015, relativamente a 2014,
registou-se um aumento significativo de materiais usados provenientes da
reciclagem, particularmente de rejeitados.
De salientar que a possibilidade de incorporação de rejeitados (assim como do
escombro) no enchimento é fortemente condicionada pelas características dos
desmontes em curso e pela importância dos desenvolvimentos realizados.
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8.10.2.2 Transporte e valorização
Nas instalações da SOMINCOR os resíduos perigosos não são sujeitos a quaisquer
operações de valorização ou eliminação, com exceção dos rejeitados (LER 01 03 04* –
Rejeitados geradores de ácidos resultantes da transformação de sulfuretos) e das
lamas resultantes do tratamento de águas industriais (classificadas como
LER 19 08 13* – “Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo
substâncias perigosas”) que podem ser valorizados ou alvo de deposição na IRCL.
Os rejeitados produzidos nas lavarias – designados por rejeitados totais – são um
material bastante fino, de granulometria inferior a 100µ e com d80 da ordem dos 30µ a
50µ. Fruto da sua reutilização no enchimento dos desmontes, os rejeitados totais
poderão ter de ser ciclonados originando uma fração grosseira (underflow), utilizada
no enchimento dos desmontes da mina, e uma fração fina (overflow) a armazenar na
IRCL.
Para minimização do volume de rejeitados depositado na IRCL é promovida a sua
reutilização na operação de enchimento das frentes que foram alvo de desmonte. O
volume de rejeitados que é usado no enchimento é função das especificações técnicas
deste material.
O enchimento (Backfill), que permite reutilizar cerca de 30% do total de rejeitados
produzidos, pode ser de dois tipos:


Hydraulic fill – enchimento hidráulico em que se utiliza uma proporção de
aproximadamente 2% de rejeitados, 95% de areia e 3% de cimento, à qual se
adiciona água para obter uma mistura com cerca de 75% de sólidos;



Pastefill – enchimento por pasta que inclui na sua composição 97% de rejeitados
(fração grosseira) e 3% de cimento.

No enchimento hidráulico o pH da água é elevado (cerca de 11), devido à adição de
cimento, não havendo solubilização de metais. No enchimento por pasta o
escoamento de água a partir deste material é praticamente nulo (não há drenagem de
água do desmonte) dado não existir fase líquida livre, sendo a sua permeabilidade
muito reduzida. Uma vez que a presença de água e oxigénio são os fatores
determinantes da geração de água ácida a partir deste tipo de materiais, a baixa
permeabilidade associada aos métodos de enchimento em análise e a reduzida taxa de
difusão de oxigénio através deste material permite uma eficaz minimização da sua
oxidação.
O Pastefill utilizado no enchimento dos desmontes é fabricado com a fração grosseira
dos rejeitados, produzidos nas lavarias, tal como referido anteriormente.
Quando a central de produção de pasta para enchimento dos desmontes não trabalha
não é efetuada a ciclonagem, sendo os rejeitados totais bombeados e armazenados na
IRCL.
Os rejeitados não reutilizados são assim aduzidos, sob a forma de polpa com cerca de
30% de sólidos, ao tanque de rejeitados da lavaria do cobre, de onde são bombeados,
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após adição de cal, sob a forma de polpa (constituída pelos rejeitados – sólidos - e
água residual do processo) para a Central da Pasta na qual são espessados, sendo
posteriormente bombeados para a IRCL, onde são depositados sob a forma de pasta.
O transporte dos rejeitados é efetuado através de duas condutas de 16” em HDPE,
sendo o caudal médio bombeado de 670 m3/h. Estas duas condutas seguem
paralelamente até à chegada à IRCL onde se separam seguindo uma para montante e
outra para jusante, cobrindo praticamente todo o perímetro da IRCL, permitindo
assim, fazer a descarga da pasta na célula que estiver em exploração.
A variação periódica do local de descarga da pasta visa atingir uma deposição uniforme
da pasta na IRCL, em camadas muito finas, para permitir a sua rápida secagem
assegurando, assim, a disponibilidade para a receção de mais uma camada de pasta.
8.10.3

Resíduos não perigosos - escombro

8.10.3.1 Identificação e caracterização qualitativa e quantitativa
Nos termos da Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE,
da Comissão, de 18 de dezembro, o escombro, principal resíduo não perigoso
resultante dos trabalhos subterrâneos de extração de minérios metálicos, é
constituído por vários tipos de rocha encaixante da mineralização (rochas vulcânicas
ácidas e alguns xistos negros, contendo alguns sulfuretos disseminados,
essencialmente pirite, que resulta dos processos mineralizantes inerentes à génese do
jazigo) e classifica-se como:
LER 01 01 - Resíduos da extração de minérios
LER 01 01 01 - Resíduos da extração de minérios metálicos
O escombro resultante do desenvolvimento da infraestrutura da Mina de Neves-Corvo,
que se verifica, quase sempre, a muro da mineralização, representa cerca de 99,80%
da totalidade de resíduos não perigosos produzidos no Complexo Mineiro.
Na Tabela 8.61 apresenta-se a evolução da produção do total de escombro nos últimos
três anos, resultante da atividade mineira.
Tabela 8.61 – Evolução da produção de escombro no período 2013-2015
ANO
2013
2014
2015

TOTAL DE ESCOMBRO
PRODUZIDO (ton)
737 789
429 168
148 989

Fonte: SOMINCOR, 2016 (RADA2015, RAA 2015)

A diminuição significativa da quantidade de escombro produzida entre 2013 e 2015 é
explicada pela maior reutilização de escombro nas atividades de backfill.
Na Tabela 8.62 apresentam-se os quantitativos de escombro reutilizados nos
processos de enchimento nos últimos três anos disponíveis.
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Tabela 8.62 – Quantitativos de escombro reutilizado
no enchimento no período 2012-2014
ANO

QUANTIDADE TOTAL
REUTILIZADA (ton)

2013
2014
2015

568 292
758 361
797 391

QUANTIDADE RELATIVA
REUTILIZADA
(kg/ton de minério extraído)
162,22
207,30
227,74

Fonte: SOMINCOR, 2016 (RADA 2015)

Da análise da tendência dos últimos 3 anos verifica-se que a quantidade de escombro
reutilizada teve uma acentuada subida de 2013 para 2015.
De salientar que a possibilidade de incorporação de escombro (assim como de
rejeitados) no enchimento é fortemente condicionada pelas características dos
desmontes em curso e pela importância dos desenvolvimentos realizados.
A composição química dos escombros foi determinada através da realização de
sondagens na escombreira, efetuadas entre maio e junho de 2011. A composição
química dos escombros é apresentada na Tabela 8.63.
Tabela 8.63 – Composição química dos escombros depositados.
Dados de maio e junho de 2011
Valores mínimos, médios e máximos das 20 sondagens efetuadas na escombreira
Cu
Pb
Zn
S
Fe
Sn
As
Sb
Bi
Se
In
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(ppm)
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
0,33 0,03 0,11 2,83 8,78 228,57 799,57
59,41
3,43
10,51
5,96
0,54 0,06 0,20 3,81 10,25 369,50 1197,50 86,41 10,90 18,98
9,54
1,00 0,09 0,28 5,94 11,88 541,67 2316,25 181,75 60,98 36,53 14,82

SONDAGEM
Mínimo
Médio
Máximo

FONTE: SOMINCOR, 2013

8.10.3.2 Armazenamento temporário, transporte e valorização
Em termos médios, cerca de 25% do escombro produzido é reutilizado imediatamente
nas operações de enchimento da mina (em alteração para aumentar a reutilização a
curto prazo para cerca de 75%), em substituição de areia, pelo que se considera esta
operação como de valorização, sendo transportados para a superfície os restantes
75%. Todo o escombro produzido, que é transportado para a superfície através do
poço de extração (poço de Santa Bárbara), é temporariamente armazenado à
superfície na escombreira E1, na qual é depositado a granel.
A Escombreira é descrita no subcapítulo 2.12.

8.10.4

Principais locais de deposição de resíduos


Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo

A principal instalação de deposição de resíduos perigosos, existente no Complexo
Mineiro de Neves-Corvo, é a Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) que se
situa a cerca de 3 km a SE da Área Industrial, na propriedade da SOMINCOR
denominada Monte Branco, com uma área de 365,6 ha. Esta instalação, com cerca de
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190 ha, encontra-se devidamente licenciada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10/2010, de
4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro. A IRCL está
descrita no subcapítulo 2.10.
Na IRCL são depositados os seguintes tipos de resíduos:
LER 01 03 - Resíduos da transformação física e química de minérios metálicos
LER 01 03 04* – Rejeitados geradores de ácidos resultantes da transformação
de sulfuretos, provenientes do processamento do minério efetuado nas
lavarias, e que constituem cerca de 99% dos resíduos depositados;
LER 01 03 07* – Outros resíduos contendo substâncias perigosas resultantes da
transformação físico-química de minérios metálicos, provenientes da limpeza
das Barragens de Retenção de Águas Contaminadas (BAC), dos Reservatórios
de emergência (R1, R3, R3A, R4 e R5) e das Barragens de Retenção e Desvio de
Águas Pluviais;
LER 01 03 99 – Resíduos sem outras especificações, por exemplo de limpeza de
pequenos derrames de concentrado ou rejeitados, ou produtos químicos, etc..

LER 01 05 - Lamas e outros resíduos de perfuração
LER 01 05 06* – Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias
perigosas, provenientes das operações de sondagem.

LER 17 - Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais
contaminados)
LER 19 08 - Resíduos de estações de tratamento de águas residuais, sem outras
especificações
LER 19 08 13* – Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais
contendo substâncias perigosas, provenientes da Estação de Tratamento de
Água da Mina (ETAM), da Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo
(ETACL) e da Nova Estação de Tratamento de Água (NETA).

LER 19 09 - Resíduos da preparação de água para consumo humano e de água para
consumo industrial
LER 19 09 02 – Lamas de clarificação da água, provenientes da Estação de
Tratamento de Água de Santa Clara (ETA).
8.10.4.1 Escombreiras
As principais instalações de resíduos não perigosos existentes no Complexo Mineiro de
Neves-Corvo são as escombreiras, onde é feita a deposição temporária do escombro
proveniente da extração do minério. As escombreiras foram descritas no
subcapítulo 2.12.
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8.10.4.2 Parque de Resíduos Industriais
O Parque de Resíduos Industriais, situado no interior da área industrial, com uma área
total impermeabilizada de 3 342 m2, dos quais 190 m2 são cobertos, possui uma bacia
de retenção com capacidade para 3 m3.
Para recolha seletiva destes resíduos existem 46 ecopontos.

8.11

SOCIOECONOMIA

8.11.1

Considerações gerais
À luz do conhecimento atual, o fator ambiental Socioeconomia tem vindo a ganhar
relevância na tomada de decisões fundamentada, sobretudo, pelos impactes positivos
nacionais, regionais e locais que um projeto mineiro possa originar, decorrentes da sua
contribuição para o desenvolvimento económico do país em que se insere.
Neste sentido, procurou-se desenvolver uma metodologia adequada aos objetivos
estabelecidos para o EIA, baseada na construção de um modelo de análise, para
caracterização do ambiente potencialmente afetado, focalizado nas questões mais
relevantes para a posterior avaliação de impactes.
Deste modo, foi definido um território específico para avaliação deste fator ambiental
considerando duas escalas de análise:


Zona envolvente, à qual corresponderá um nível de análise mais macro,
considerando como objeto de estudo as unidades territoriais ao nível da região,
sub-região, concelhos e freguesias, onde se insere o Projeto;



Área de estudo, apresentada na Figura7.1 – Apresentação da área de estudo, na
qual se poderão fazer sentir essencialmente alguns dos impactes diretos mais
relevantes do Projeto.
No primeiro nível de análise, por ser mais global, a caracterização da zona envolvente
tem como objetivo contextualizar e enquadrar a realidade existente nas unidades
territoriais consideradas, pelo que a abordagem requerida é centrada num conjunto de
dimensões que permitam perspetivar a interação do Projeto com a dinâmica de
ocupação do território, procurando, simultaneamente, obter uma noção da estrutura e
da especialização das atividades económicas e do emprego. Num segundo nível de
análise procede-se a uma descrição da área de estudo citada, visando como objetivo
último identificar as diversas funcionalidades aí existentes.
Para a prossecução destes objetivos, a abordagem metodológica envolveu,
previamente aos resultados aqui apresentados, a recolha de dados de fontes
secundárias, obtidos através da leitura, análise e sistematização da informação
disponível (e.g. elementos de projeto, cartografia, dados estatísticos, análise
bibliográfica e outros elementos documentais diversos, tais como sítios da web). Este
trabalho de gabinete foi complementado com reconhecimento e observação direta in
loco, desenvolvidos em 2016.
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8.11.2

Caracterização da zona envolvente

8.11.2.1 Localização e inserção administrativa
A área de estudo em análise localiza-se, tal como referido no subcapítulo 7.3, na região
do Alentejo (NUT II), sub-região do Baixo Alentejo (NUT III). Integra,
administrativamente, as freguesias (Fg) de Senhora da Graça dos Padrões15, no
concelho (Cc) de Almodôvar, e Santa Bárbara de Padrões, no concelho de Castro
Verde.

8.11.2.2 Dinâmica e composição demográfica
O retrato da dinâmica e composição demográfica das unidades territoriais em análise
será efetuado com base num conjunto de indicadores, considerando para o efeito: a
população residente, a estrutura etária, os índices de envelhecimento e de
dependência, e por último, o nível de instrução.
População residente
Os dados alusivos à evolução da população residente entre 2001 e 2015, patentes no
Tabela 8.64 e na Figura 8.22, apontam para dinâmicas demográficas negativas, onde a
perda populacional é generalizada a todas as unidades territoriais em análise,
acompanhando a tendência que se verifica nas zonas do interior do país.
Tabela 8.64 – Evolução da população residente, 2001-2015
UNIDADE TERRITORIAL
ALENTEJO
BAIXO ALENTEJO
Almodôvar
Senhora da Graça dos
Padrões
Castro Verde
Santa Bárbara de Padrões

2001

2011

2015

776 585
135 105
8 145

757 302
126 692
7 449

724 391
120 128
6 965

496

380

-

7 603
1 271

7 276
943

7 145
-

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 e Estimativas Anuais da População Residente 2015

15 Esta freguesia integra actualmente a União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões; contudo, a situação de
referência do factor ambiental Socioeconomia não tem ainda em conta esta união ao nível dos indicadores apresentados, uma vez
que os mesmos são provenientes dos dados dos Censos de 2001 e 2011 e à data as freguesias ainda não estavam unidas. As
estimativas de 2015 não contemplam a desagregação por freguesia.
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Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 e Estimativas Anuais da População Residente
2015
Figura 8.22 – Taxa de variação da população (%)

Os resultados apresentados demonstram que entre o período intercensitário 20012011 as perdas demográficas registaram maiores decréscimos populacionais ao nível
da freguesia, com valores muito superiores aos dos respetivos concelhos. Castro Verde
constituiu a unidade territorial a apresentar quebras menos significativos.
Em 2015, dos 14 110 habitantes que residiam no conjunto dos concelhos em estudo
naquele período de referência, cerca de 50,6% pertenciam ao concelho de Castro
Verde e cerca de 49,4% ao concelho de Almodôvar.
Estrutura Etária
A estrutura etária das unidades territoriais em estudo, representada na Figura 8.23 e
na Figura 8.24, ilustra um fenómeno preocupante de duplo envelhecimento,
verificado, quer pela base (decorrente da quebra nas taxas de natalidade e
fecundidade), quer pelo topo (consequência do aumento da esperança média de vida).

Fonte: INE, Censos 2011

Figura 8.23 – Estrutura Etária da População (%), 2011
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Em 2011 o grupo etário dos 0 aos 14 anos representava uma percentagem reduzida
nas freguesias em estudo, cerca de 8,7% na freguesia de Senhora da Graça dos
Padrões (concelho de Almodôvar) e 9,5% na freguesia de Santa Bárbara de Padrões
(concelho de Castro Verde), em contraste com a representação significativa do grupo
etário dos 65 ou mais anos, 40,0% da população na freguesia de Senhora da Graça dos
Padrões e 30,8% na freguesia de Santa Bárbara de Padrões.
Esta tendência é menos gravosa ao nível da região, onde em 2015 (Figura 8.24) 13,1%
da região do Baixo Alentejo pertencia ao grupo etário dos 0 aos 14 anos e 24,6% ao
grupo etário dos 65 ou mais anos.

Fonte: Estimativas Anuais da População Residente 2015

Figura 8.24 – Estrutura Etária da População (%), 2015

Índice de Envelhecimento e Índices de Dependência
O elevado grau de envelhecimento da população é posto em evidência pelo valor do
índice de envelhecimento, ou seja, o rácio entre a população residente com mais de 65
anos e a população residente com menos de 15 anos (Figura 8.25).

Fonte: INE, Censos 2011 e Estimativas Anuais da População Residente 2015

Figura 8.25 – Índice de envelhecimento, 2011 e 2015
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Embora generalizada ao território nacional, esta tendência é particularmente
acentuada nas unidades territoriais em análise, ao evidenciarem percentagens
superiores à média nacional (120,1%, em 2011). De facto, na região do Alentejo, por
cada 100 jovens com menos de 15 anos, existiam, em 2011, 178 idosos). No mesmo
período de referência, os concelhos em estudo destacavam-se pela negativa, com este
índice a variar entre os 185,6%, em Castro Verde (por cada 100 jovens, 185 idosos) e os
254,6%, em Almodôvar (por cada 100 jovens, 254 idosos). Esta realidade tende a
agravar-se, no contexto das freguesias, ao registarem percentagens muito superiores
às dos respetivos concelhos, com especial relevância para Senhora da Graça de
Padrões (por cada 100 jovens, 460 seriam idosos).
Em 2015 as estimativas, para os locais para os quais existe informação, apresentam
uma variação pouco significativa face a 2011. O índice de envelhecimento diminui na
região do Baixo Alentejo (2,7%) e no concelho de Almodôvar (3,2%), o aumento
registado ocorre ao nível do Alentejo (3,6%) e do concelho de Castro Verde (2,9%).
O elevado do índice de envelhecimento tem reflexos no índice de dependência total,
que revela o peso conjunto dos jovens e dos idosos na população potencialmente
ativa, tendo-se registado, no período de referência de 2011, valores superiores à
média nacional (51,3), em todas as unidades territoriais em análise.
Em função do retrato evidenciado na Figura 8.26, os valores registados neste índice
resultaram do crescente peso dos idosos na população potencialmente ativa, medido
pelo índice de dependência de idosos, superior ao peso dos jovens na população
potencialmente ativa, medida pelo índice de dependência de jovens. Castro Verde
seria a unidade geográfica com valores menos desfavoráveis (por cada 100 indivíduos
em idade ativa, 39 seriam idosos), embora ainda superior ao registado para o território
nacional (29 idosos). No conjunto formado pelas duas freguesias da área de estudo,
Senhora da Graça de Padrões constituía a unidade a registar um peso de idosos mais
elevado (por cada 100 indivíduos em idade ativa, 78 seriam idosos).

Fonte: INE, Censos de 2011

Figura 8.26 – Índice de Dependência Total, 2011

Dados mais recentes do Instituto nacional de Estatística (INE) referentes a 2015 (Figura
8.27), revelam que o índice de dependência total se mantém superior à média nacional
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(53,5), à semelhança do que se verificava em 2011, em todas as unidades territoriais
para as quais existe informação.

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente 2015

Figura 8.27 – Índice de Dependência Total, 2015

Face a 2011 observou-se em 2015 uma diminuição do índice de dependência total em
todas as regiões para as quais existem dados, sendo de salientar o concelho de Castro
Verde.
Nível de Instrução
O nível de instrução, considerando a população residente segundo o nível de ensino
atingido, terá progredido na última década, observando-se um recuo da população
com níveis de instrução mais reduzido, designadamente no ensino básico, e um
aumento dos níveis de qualificação superiores. Ainda assim, e de acordo com os
resultados apurados nos Censos de 2011, as unidades territoriais em estudo
registariam ainda, naquele período, um baixo nível de instrução, com uma clara
predominância de população com o ensino básico, atingindo as percentagens mais
elevadas nas freguesias em estudo, com 69,9% e 59,7% (Santa Bárbara de Padrões e
Senhora da Graça dos Padrões, respetivamente). A percentagem de população sem
qualquer nível de ensino teve uma representatividade considerável em todas as
unidades geográficas em análise, sobretudo na freguesia de Senhora da Graça de
Padrões e respetivo concelho: 36,8% e 29,4%, respetivamente (Figura 8.28).
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Fonte: INE, Censos de 2011

Figura 8.28 – Nível de instrução da população (%), 2011

8.11.2.3 Povoamento
Para a caracterização do povoamento das unidades territoriais em análise, foram
considerados dois indicadores, nomeadamente: a densidade populacional e a
distribuição da população.
Densidade populacional
As características orográficas e rurais que singularizam o território em análise
constituem fatores condicionadores às dinâmicas territoriais, traduzidas por uma baixa
densidade populacional (Figura 8.29), comparativamente ao território nacional 114,5 hab./km2 e 112,1 hab./km2 em 2011 e em 2015, respetivamente.
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Fonte: INE, Censos de 2011 e Estimativas Anuais da População Residente 2015
2

Figura 8.29 – Densidade Populacional (hab./km ), 2011 e 2015

No conjunto dos concelhos e freguesias, Almodôvar constituiu a unidade territorial a
registar a percentagem mais baixa deste indicador, com 9,6 hab./km2 em 2011 e
9,0 hab./km2 em 2015, já Santa Bárbara de Padrões a percentagem mais elevada em
2011, tendo registado 14,2 hab./km2.
Distribuição da população
Enquanto região menos densamente povoada do país (24 hab./km 2, em 2011), o
Alentejo apresenta um padrão de povoamento tradicional, com génese em fatores
naturais e históricos, evidenciado pela existência de edificado agrupado em núcleos,
relativamente afastados entre si. Este modelo de povoamento, para além de muito
concentrado, assenta um grau de urbanização incipiente e débil, estruturado a nível
superior por Évora, Beja e Portalegre e secundado por Elvas/Campo Maior,
Sines/Santo André/Santiago do Cacém, onde se registam as maiores concentrações
populacionais.
Na arquitetura do sistema urbano desenhado no Esquema Global do PROT Alentejo,
Almodôvar integra a categoria dos “Centros Urbanos Complementares”, fundamental
para a consolidação do sistema urbano regional e de suporte à coesão territorial, e
para a sustentação dos territórios de baixa densidade e afirmação das relações
urbano-rurais. Por sua vez, ao desempenhar funções essenciais de articulação
territorial e ao evidenciar capacidade para construir e dinamizar redes urbanas, Castro
Verde é categorizado como “Centro Urbano Complementar” (Figura 8.30).
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Fonte: adaptado do PROT Alentejo

Figura 8.30 – Enquadramento dos concelhos no modelo territorial do PROT Alentejo

O cenário regional é retratado nas restantes unidades territoriais em estudo, onde a
percentagem de lugares com menos de 2 000 habitantes é bastante significativa,
sobretudo ao nível de desagregação inferior, ou seja, o da freguesia. A este facto,
acresce o número de população a viver isoladamente, assumindo, em algumas
unidades territoriais, expressão considerável, nomeadamente no concelho de
Almodôvar (Figura 8.31).
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CONCELHO/FREGUESIA

ALENTEJO

DE
2 000 A
4 999

DE
5 000 A
9 999

DE
10 000
A
99 999

305 028 102 819 133 048 172 720

BAIXO ALENTEJO
Almodôvar
Senhora da Graça de
Padrões
Castro Verde
Santa
Padrões

ATÉ
1 999

Bárbara

de

IGUAL
100 000
OU MAIS

POPULAÇÃO
ISOLADA

0

43 687

53 559

29 038

13 180

23 412

0

7 503

3 432

2 988

0

0

0

1 029

364

0

0

0

0

16

2 755

4 199

0

0

0

322

936

0

0

0

0

7

Fonte: INE, Censos 2011

Figura 8.31 – Aglomerados populacionais por escalões de dimensão populacional, 2011

8.11.2.4 Estrutura económica
A estrutura económica que se pretende caracterizar neste ponto foi obtida através da
análise de dois indicadores, designadamente, o mercado de trabalho e o tecido
empresarial.
Tratando-se o Projeto em análise, de um projeto mineiro, a análise económica foi
complementada com um panorama geral da indústria extrativa.
Mercado de trabalho
Emprego
A taxa de atividade refere-se à razão entre a população ativa e a população residente
e permite, entre outros aspetos, inferir sobre o grau de dependência da população.
Neste sentido, e de acordo com os dados apurados no último Recenseamento Geral da
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População (2011), a taxa de atividade total das unidades territoriais em análise seria de
45,0 %, menos 2,6 pontos percentuais que a média do País (Tabela 8.65)
Tabela 8.65 – Taxa de atividade (%), 2011
TOTAL DAS UNIDADES TERRITORIAIS EM ANÁLISE
PAÍS

45,0
47,6

Fonte: INE, Censos de 2011

Considerando as unidades territoriais em análise de forma isolada (Figura 8.32) a taxa
de atividade, no mesmo período de referência, estaria acima dos 30%, constituindo a
região e o concelho de Castro Verde, as unidades a registarem percentagens mais
elevadas (45,2%). A taxa mais baixa seria atribuída à freguesia de Senhora da Graça de
Padrões (concelho de Almodôvar), com 43,0%.
Comparando com os valores registados em 2001 (Figura 8.32), as disparidades são
evidentes. Grande parte destas unidades territoriais assinalou um aumento nas taxas
de atividade da sua população em idade ativa. Este aumento foi mais significativo na
freguesia de Senhora da Graça de Padrões (concelho de Almodôvar), com mais 3,4
pontos percentuais, passando de 31,9%, em 2001, para 35,3%, em 2011. A região e a
freguesia de Santa Bárbara de Padrões contrariaram a tendência de aumento
apontada para as restantes unidades territoriais, e viram as respetivas taxas de
atividade diminuírem, com especial destaque para a freguesia a evidenciar maior
perda de população ativa.

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

Figura 8.32 – Evolução da taxa de atividade (%), 2001-2011

Dados mais recentes do INE, referentes ao mês de dezembro de 2015, revelam um
aumento na taxa de atividade de mais de um ponto percentual, face ao registado em
2011 a nível nacional, estimando-se uma taxa de atividade superior a 49%.
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Quanto ao indicador emprego, em 2011, estariam empregados, no total das unidades
territoriais, 351 957 indivíduos, correspondendo a uma taxa de emprego (proporção
da população empregada no total da população com 15 e mais anos de idade) de
45,2%, 3,3 pontos percentuais abaixo do verificado no País (Tabela 8.66).
Tabela 8.66 – Taxa de emprego (%), 2011
TOTAL DAS UNIDADES TERRITORIAIS EM ANÁLISE
PAÍS

45,2
48,5

Fonte: INE, Censos de 2011

Desagregando este total ao nível das unidades territoriais em análise (Figura 8.33),
verifica-se que, em igual período, a taxa de emprego mais elevada seria atribuída à
freguesia de Santa Bárbara de Padrões (concelho de Castro Verde), com 58,6% de
população empregada em idade ativa, e a mais baixa à freguesia de Senhora da Graça
de Padrões (concelho de Almodôvar), com 44,4%.
Comparativamente com o anterior período intercensitário (2001), a taxa em questão
sofreu um aumento quase generalizado, constituindo Santa Bárbara de Padrões a
unidade territorial onde este aumento foi mais acentuado, seguida de Senhora da
Graça de Padrões (mais 13,3 e 10 pontos percentuais, respetivamente) (Figura 8.33).

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

Figura 8.33 – Evolução da taxa de emprego (%), 2001-2011

Dados mais recentes do INE, referentes ao mês de dezembro de 2015, revelam um
aumento na taxa de atividade de mais de 8,5 pontos percentuais, face ao registado em
2011 a nível nacional, estimando-se uma taxa de emprego superior a 57%.
Distribuindo o emprego por setores de atividade no período de referência de 2011,
verifica-se que, no total das unidades territoriais, o terciário surgiria como o sector a
empregar o maior número de trabalhadores, 68,6%, seguido do secundário, com
21,7% e, por último, o primário, com 9,7%. Esta realidade é igualmente constatada
quando se desagregam estes registos por unidade territorial, à exceção da freguesia de
Senhora da Graça de Padrões (concelho de Almodôvar), onde a terciarização da
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população empregada deixa de ser patente, passando o sector secundário a dominar,
em termos percentuais, empregando 51,2% da população em idade ativa (Figura 8.34).
CONCELHO/FREGUESIA
ALENTEJO
BAIXO ALENTEJO
Almodôvar
Senhora da Graça de Padrões
Castro Verde
Santa Bárbara de Padrões

SECTOR PRIMÁRIO

SECTOR SECUNDÁRIO

SECTOR TERCIÁRIO

28 062

65 576

205 053

5 799

8 886

32 532

193

847

1 628

5

63

55

217

869

1 862

17

135

158

Fonte: INE, Censos de 2011

Figura 8.34 – Distribuição do emprego por sectores de atividade, 2011

Desemprego
No total das unidades territoriais em análise, em 2011, estariam desempregados
52 722 indivíduos, correspondente a uma taxa de desemprego (proporção
desempregada no total da população em idade ativa) de 13,0%, 0,2 pontos percentuais
abaixo da percentagem observada para a nível nacional (Tabela 8.67).
Tabela 8.67 – Taxa de desemprego (%), 2011
TOTAL DAS UNIDADES GEOGRÁFICAS EM ANÁLISE
PAÍS

13,0
13,2

Fonte: INE, Censos de 2011

Como seria expectável face à recente conjuntura económica de recessão, a taxa em
questão sofreu, no global, um aumento significativo, comparativamente com o
anterior período censitário (2001), constituindo a freguesia de Senhora da Graça de
Padrões a unidade territorial onde este aumento foi mais acentuado (concelho de
Almodôvar), com mais 5,7 pontos percentuais. A contrariar esta tendência, surge o
concelho de Castro Verde, onde a taxa de desemprego viria a sofrer uma diminuição,
na ordem dos 1,3 pontos percentuais, entre o período intercensitário 2001-2011
(Figura 8.35).
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Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Figura 8.35 – Evolução da taxa de desemprego (%), 2001 – 2011

Dados mais recentes do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),
referentes ao mês de janeiro de 2016, revelam um decréscimo do número de
população desempregada face ao registado em 2011 e 2013 nos concelhos em análise,
verificando-se que naquele mês estariam inscritos nos respetivos centros de
empregos, 651 desempregados (menos 80 indivíduos desempregados face a 2011 e
menos 258 indivíduos desempregados face a 2013) (Figura 8.36).

Fonte: IEFP, 2013 e 2016; INE, Censos 2011

Figura 8.36 – Evolução do número de população desempregada por concelhos, 2011-2016

Destes desempregados de 2016, mais de metade (59,6%) seriam do sexo feminino
(Figura 8.37), 89,1% encontrar-se-iam à procura de novo emprego (Figura 8.38) e
51,3% estariam inscritos há menos de 1 ano (Figura 8.39).
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Fonte: IEFP, 2016

Figura 8.37 – População desempregada face ao género, 2016

Fonte: IEFP, 2016

Figura 8.38 – População desempregada face ao emprego, 2016

Fonte: IEFP, 2016

Figura 8.39 – População desempregada face ao tempo de inscrição, 2016

Tecido empresarial
Considerando os valores do VAB (Valor Acrescentado Bruto) (Tabela 8.68), verifica-se
que o contributo do Alentejo para o VAB nacional não foi muito expressivo, tendo sido
responsável apenas por 6,5% em 2012 e 6,4% em 2013 e 2014 do VAB do país. A
composição do VAB Alentejano por sector de atividade segue a tendência nacional:
predomínio, sector terciário seguido do sector secundário e por último do sector
primário, o qual aumentou face em 2013 e 2014 face a 2012.
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Tabela 8.68 – VAB por Sector de Atividade Económica no Alentejo, 2009 e 2010

Unidades Territoriais

VAB em 2012
(milhões de
euros)

Estrutura por sector de
atividade em 2012 (%)

VAB em 2013
(milhões de
euros)

Estrutura por sector
de atividade em
2013 (%)

VAB em 2014
(milhões de
euros)

Estrutura por sector
de atividade em
2014 (%)

ALENTEJO

9 563,59

6,5*

9 582,16

6,4*

9 711,10

6,4*

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

847,846

8,9**

946,074

9,9**

957,757

9,9**

Indústrias extrativas; indústrias transformadoras; produção e
distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio; captação,
tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição; construção

2 518,33

26,3**

2 379,57

24,8**

2 424,62

25,0**

Serviços

6 197,41

64,8**

6 256,52

65,3**

6 328,72

65,2**

BAIXO ALENTEJO

1 689,94

17,7**

1 710,94

17,9**

1 731,08

17,8**

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

132,647

7,8***

151,60

8,9***

155,797

9,0***

Indústrias extrativas; indústrias transformadoras; produção e
distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio; captação,
tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição; construção

600,584

35,5***

593,85

34,7***

602,239

34,8***

Serviços

956,713

56,6***

965,49

56,4***

973,049

56,2***

* % em relação a Portugal; ** % em relação à região; *** % em relação à sub-região

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2014
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Na sub-região do Baixo Alentejo mantêm-se as tendências verificadas no Alentejo.
No Tabela 8.69, apresenta-se o panorama geral do tecido empresarial caracterizador
das unidades territoriais objeto de análise, para o período de referência de 2010, 2011
e 2013, considerando como indicadores o número de empresas e o número de
sociedades. Da interpretação dos valores desta tabela verifica-se que os dois concelhos
em estudo evidenciam uma economia pouco desenvolvida no contexto da sub-região
onde se inserem, em que o tecido empresarial existente é pouco expressivo no
contexto sub-regional, representando, em conjunto, não mais que 10,7% em 2010,
10,5% em 2011 e 10,4% em 2013 do total de empresas e sociedades registadas no
Baixo Alentejo.
Tabela 8.69 – Síntese de indicadores do tecido empresarial, 2010, 2011, e 2013
Unidades
territoriais

Empresas
N.º

Sociedades
%

N.º

%

ANO 2010 - Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2011
ALENTEJO

81 453

7,1*

21 990

6,1*

Baixo Alentejo

13 866

17,0**

3 228

14,7**

Almodôvar

788

5,7***

123

3,8***

Castro Verde

694

5,0***

158

4,9***

ANO 2011 - Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2012
ALENTEJO

79 747

7,2*

21 893

6,1*

Baixo Alentejo

13 625

17,1**

3 280

15,0**

Almodôvar

764

5,6***

125

3,8***

Castro Verde

673

4,9***

162

4,9***

ANO 2013 - Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2014
ALENTEJO

76 494

6,7*

21 645

6,1*

Baixo Alentejo

13 592

17,8**

3 387

15,6**

Almodôvar

777

5,7***

126

3,7***

Castro Verde

640

4,7***

163

4,8***

* % em relação a Portugal; ** % em relação à região; *** % em relação à sub-região

Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região do Alentejo, 2011, 2012 e 2014

8.11.2.5 Indústria extrativa
Apesar da pequena dimensão territorial de Portugal, o país tem uma grande
diversidade e geologia complexa, rica em recursos minerais, nomeadamente minérios
metálicos: essencialmente crómio, cobre, chumbo, prata e zinco. Portugal é um dos
poucos países da União Europeia (EU) com minas ativas.
Em 2014 (Tabela 8.70) a indústria extrativa representou um valor de cerca de
939 milhões de euros, sendo que 44% decorre dos minérios metálicos, seguido dos
minerais para construção (33%). Dos 939 milhões de euros 833 milhões de euros são
referentes a exportações, dos quais 49% corresponde aos minérios metálicos e 44% às
rochas ornamentais.
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Tabela 8.70 – Síntese de indicadores da indústria extrativa, 2014
Peso dos
subsetores
Emprego Direto Unid.
no total da
3
3
Quantidade 10 € Quantidade 10 €
indústria
extrativa
2 891 ton
473 926 411 694
482 475 411 847
44%
Produção

Subsetor

Minérios Metálicos
Minerais para construção

4 987 ton

Minerais Industriais

45 335 088 309 496

739 ton

Águas minerais e de nascente
Total

Exportação

5 067 862

3

1 963 10 L

1 989 764 371 544

33%

46 309

1 010 233

48 985

5%

112 944 171 371

48 448

11 996

18%

844 372

100%

10 580

938 870

Fonte: DGEG, Informação estatística n.º 17 (dezembro 2015)

Os restantes subsetores desta indústria, minerais industriais e águas minerais e de
nascente, contribuem com 5% e 18%, respetivamente, para a produção (103 €). Ao
nível das exportações, estes subsetores contribuem com cerca de 7% das exportações
registadas (103 €).
Apesar do subsetor dos minérios metálicos, em 2014, corresponder a 44% da produção
(103 €) da indústria extrativa, apenas 5 estabelecimentos se encontravam em
atividade, menos de 1% do número total de estabelecimentos da indústria extrativa,
tendo-se mantido estável de 2010 a 2014. Na Tabela 8.71 é possível observar a
distribuição de estabelecimentos em atividade por subsetor.
Tabela 8.71 – Número de estabelecimentos da indústria extrativa em atividade, 2010-2014
Subsetor
Minérios Metálicos
Min. Metálicos não ferrosos
Minerais para Construção
Agregados
Min. Para Cimento e Cal
Rochas Ornamentais
Minerais Industriais
Águas
Total

2010

2011

5

5

826

5
687

325
18
483

2013

5

5

154
66
1 051

2012
5
5
666

282
17
388
148
70
910

5
5

623
276
18
372

147
64
882

2014
5
637

261
17
345
130
71
829

272
16
349
121
69
832

Fonte: DGEG, Informação estatística n.º 17 (dezembro 2015)

A partir da tabela anterior verifica-se que o subsetor com o maior número de
estabelecimentos em atividade é o dos minerais para construção, em média, nos anos
expostos, correspondiam a cerca de 76% dos estabelecimentos, seguido dos
estabelecimentos de minerais industriais (cerca de 16%) e águas (cerca de 8%).
No contexto nacional, em 2013 a indústria extrativa constituía uma atividade com
forte concentração regional, com clara predominância no Alentejo comparativamente
com as restantes regiões (note-se que esta sub-região concentrava 51,9% do VAB valor acrescentado bruto - nacional; Tabela 8.72). O VAB permite aferir a contribuição
da empresa/setor para a riqueza do país.
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Tabela 8.72 – Emprego e VAB da indústria extrativa
nas regiões, 2013

Norte

17,28%

0,23%

Distribuição emprego
Produtividade
ao nível da ind.
aparente do
Extrativa - nível
trabalho
regional
0,26%
32,98%
25,04

Centro

21,48%

0,43%

0,36%

29,59%

34,68

Alentejo

51,85%

3,08%

1,16%

26,90%

92,11

Algarve

1,69%

0,15%

0,18%

2,67%

30,12

Portugal

0,38%

---

0,27%

0,27%

47,78

Unidade
territorial

Distribuição da ind.
extrativa ao nível
nacional

Distribuição da ind.
extrativa ao nível
regional

Distribuição
emprego ao nível
regional

Fonte: Anuário Estatístico do Alentejo, 2015; Anuário Estatístico do Norte, 2015; Anuário Estatístico do Centro, 2015; Anuário
Estatístico do Algarve, 2015

De acordo com a tabela anterior, o VAB da indústria extrativa corresponde apenas a
0,38% do VAB nacional, sendo que cerca de 52% desse VAB advém da região do
Alentejo, seguido da região Centro e região Norte (21,5% e 17,3%, respetivamente).
Apesar de grande parte do VAB da indústria extrativa advir do Alentejo, nesta região a
sua representatividade é de cerca de 3%.
Ao nível do emprego a indústria extrativa corresponde a 0,27% do emprego nacional.
Ao nível regional o setor emprega cerca de 1% da região do Alentejo, o que
corresponde a cerca de 27% dos empregados deste setor a nível nacional.
Estes dados permitem aferir uma produtividade aparente do trabalho – contribuição
do fator trabalho utilizado pelo setor, medida pelo VAB gerado por cada unidade de
pessoal ao serviço – de cerca de 48% a nível nacional.
Ao nível do subsetor minérios metálicos, apresenta-se na figura seguinte a evolução da
produção de minérios metálicos (103 € e em toneladas) de 2010 a 2014.

3

Figura 8.40 – Evolução produção minérios metálicos (10 € e em toneladas), 2010-2014
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Da figura anterior destaca-se o cobre e o zinco. O cobre é o principal minério extraído,
representando, em média de 2010 a 2014, cerca de 83% do valor de produção (ton), e
os minérios de zinco têm apresentado uma tendência crescente, correspondendo em
2014 a cerca de 15% da produção (ton) dos minérios metálicos extraídos 2014. Esta
tendência na exploração de minérios de zinco decorre da mina de Neves-Corvo,
explorada pela SOMINCOR.
A SOMINCOR, Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A., foi constituída, em julho de
1980, na sequência da descoberta das jazidas de Neves–Corvo, operada em 1977.
No âmbito sub-regional, a SOMINCOR constitui uma das principais empregadoras do
Baixo Alentejo. Em 2009, contava com 849 trabalhadores, dos quais 90% seriam
oriundos do distrito de Beja e em particular dos concelhos de Aljustrel, Almodôvar e
Castro Verde (cerca de 80%). Para além destes postos de trabalho diretos, a
SOMINCOR seria, adicionalmente, responsável, por via dos subcontratados firmados
junto de empreiteiros, por mais de 1 176 postos de trabalho, dos quais apenas 150
apresentavam carácter sazonal. Este retrato faz com esta sociedade representasse, no
período de referência em questão, 56,2% dos postos de trabalho das quatros maiores
empresas presentes nos três concelhos referidos, absorvendo 14,4% do total de
emprego nestes territórios.
Em 2014, a SOMINCOR viu o seu efetivo de mão-de-obra aumentar para 961
trabalhadores.
Atualmente a SOMINCOR emprega cerca de 14,4% do total de trabalhadores nos
concelhos de Castro Verde, Aljustrel e Almodôvar, constituindo assim parte integrante
e substancial da economia local.
Os produtos extraídos, processados e comercializados pela SOMINCOR têm-se
destinado, na íntegra, aos mercados externos, tendo atingido, em 2011, um volume de
negócios na ordem dos 413 milhões de euros. Estes factos fazem com que esta
Sociedade seja considerada uma das dez principais empresas exportadoras nacionais.
Ao contrário de algumas das suas congéneres exportadoras, em 2009, 87,5% das
compras ou aquisições da SOMINCOR (cerca de 143,8 milhões de euros num total de
164,4 milhões de euros, em 2009) foram orientadas para Portugal, sendo que 12,6%
adjudicadas a empresas de âmbito local, 74,9% a empresas de âmbito nacional, e
12,5% ao mercado externo.
Por outro prisma, a contribuição fiscal total para o erário público ascende a uma média
de 53 milhões de euros/ano, englobando IRC, derrama, royalties, IMI e TSU.
À escala nacional, a SOMINCOR é responsável pela criação de cerca de 7 200 postos de
trabalho e 410 milhões de euros do VAB do país.

8.11.3

Caracterização da área de estudo
Uma vez efetuada a caracterização global e contextual às unidades territoriais onde se
insere o Projeto, pretende-se, neste subcapítulo, efetuar uma caracterização da área
de estudo em termos socioeconómicos.
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As dimensões analisadas para a caracterização pretendida foram selecionadas segundo
o critério da pertinência, tendo sido apenas abordadas as consideradas mais
relevantes para estabelecer as bases para a posterior avaliação de impactes. Nesta
sequência, e em função do observado in loco, a área de estudo em análise insere-se
num território marcado pela presença do Complexo Mineiro de Neves-Corvo,
mantendo, conquanto, a sua ruralidade (Fotografia 8.12).

Fotografia 8.12 – Aspeto geral da área de estudo

8.11.3.1 Funcionalidades da área de estudo
Face às características que integram a área de estudo, foi possível identificar diversas
funcionalidades, sendo as mesmas descritas nos pontos sequentes
Áreas agrícolas
Detentoras de uma considerável representatividade, estas áreas foram sobretudo
identificadas na envolvente das áreas de montado. As parcelas identificadas
compreendem essencialmente cereais de sequeiro e culturas arvenses, sendo a
estrutura de propriedade dominante o latifúndio (Fotografia 8.13).

Fotografia 8.13 – Parcela da área agrícola
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Áreas florestais
Áreas com a maior representatividade na área de estudo, de grandes dimensões,
predominantemente ocupadas por montado de sobreiro e azinho, identificando-se
igualmente, embora com menor expressividade, povoamentos florestais de espécies
arbóreas de regeneração natural e/ou de plantação, do tipo folhosas (eucaliptos) e
resinosas (pinheiro-bravo) (Fotografia 8.14).

Fotografia 8.14 – Áreas florestais

Área artificial de uso industrial
A área artificial de uso industrial, engloba a Área Industrial, a ligação Mina-IRCL, a
ETAM- Estação de Tratamento de Água da Mina, o Reservatório do Cerro da Mina e a
NETA- Nova Estação de Tratamento de Água e a própria IRCL (Instalação de Rejeitados
do Cerro do Lobo – instalação destinada à deposição dos rejeitados resultantes da
operação das lavarias) e respetivas ligações à mesma (Fotografia 8.15).

(Da esquerda para a direita: área industrial de Neves Corvo e IRCL)

Fotografia 8.15 – Área artificial de uso industrial

Núcleos populacionais/ edificações isoladas
Os núcleos populacionais identificados configuram-se de baixa densidade,
correspondem às povoações de A-do-Corvo, Neves da Graça (ou A-do-Neves) e
Senhora da Graça e descrevem-se seguidamente, de forma sucinta.
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Ref.ª A: A-do-Corvo
Situada na freguesia de Santa Bárbara de Padrões (concelho de Castro Verde), esta
povoação localiza-se a Sudeste da área envolvente a Neves-Corvo – Propriedade da
SOMINCOR. Povoação de baixa densidade populacional, de povoamento do tipo
concentrado. O edificado é constituído por habitações unifamiliares, na sua maioria,
constituídas por apenas 1 piso.

Ref.ª E: Neves da Graça (ou A-do-Neves)
A povoação de Neves de Graça (ou A-do-Neves) integrada, administrativamente, na
freguesia de Santa Bárbara de Padrões, localiza-se, na área de estudo, a Sul (a cerca de
148 m) da Zona Industrial de Neves-Corvo. Esta pequena povoação caracteriza-se por
uma baixa densidade populacional, onde a distribuição da população se efetua
concentrada ao longo da rede viária existente. O edificado é, na sua maioria, composto
por habitações unifamiliares, tendo sido identificado, como único equipamento, um
centro cultural.
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Ref.ª C: Senhora da Graça de Padrões
Situada na freguesia atualmente designada por União das Freguesias de Almodôvar e
Graça de Padrões (concelho de Almodôvar), esta povoação localiza-se a Sul da Zona
Industrial de Neves Corvo, a cerca de 520 m desta.
Povoação de baixa densidade populacional, de povoamento do tipo concentrado,
distribuído ao longo da rede viária existente. O edificado é constituído por habitações
unifamiliares, na sua maioria, constituídas por apenas 1 piso. Como equipamento,
identificou-se um lar de 3.ª idade.

Pontualmente, foi igualmente detetada a presença de edificação isolada, associada aos
designados “montes alentejanos”, nomeadamente o Monte da Horta do Fialho, o
Monte do Pereiro, o Monte Branco e o Monte do Zambujal da Forca.
Ref.ª D: Monte da Horta de Fialho
Administrativamente, o Monte da Horta do Fialho está integrado na freguesia de Santa
Bárbara de Padrões, no concelho de Castro Verde e localiza-se a Sul da Zona Industrial
de Neves-Corvo, a cerca de 130m. Este monte funciona como segunda residência.
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Ref.ª F: Monte do Pereiro
Fazendo parte integrante da União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões
(concelho de Almodôvar), o Monte do Pereiro localiza-se dentro da área de estudo, a
cerca de 640 m a Norte da IRCL. Constitui uma exploração agrícola e uma queijaria.

Ref.ª G: Monte Branco
Administrativamente integra-se na freguesia designada por União das Freguesias de
Almodôvar e Graça dos Padrões, no concelho de Almodôvar. No que diz respeito à
área de estudo, o Monte Branco localiza-se a Sul da IRCL, a uma distância de cerca de
300 m. Este monte é propriedade da SOMINCOR e não tem utilização como habitação
permanente.
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Ref.ª B: Monte do Zambujal da Forca
Situado na freguesia de Santa Bárbara de Padrões (concelho de Castro Verde), localizase entre a Zona Industrial de Neves-Corvo e a ETAM, distando cerca de 73 e 400 m,
respetivamente. Constitui uma edificação isolada, funcionando como segunda
residência, utilizada apenas para fins cinegéticos.

8.11.3.2 Acessibilidades
As funcionalidades da área de estudo são asseguradas através de um conjunto de
estradas municipais composto pela M1139, M1169 e pela M1168. Estas estradas
fazem ligação com a rede nacional e em conjunto propiciam boas as acessibilidades ao
Projeto (Tabela 8.73).
Tabela 8.73 – Hierarquia da rede rodoviária
CLASSIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO

Auto-Estradas

A2

Rede Fundamental

IP2

Rede Nacional

IC1
Rede Nacional

Rede
Complementar
EN2
EN267

OBSERVAÇÕES
Estabelece a ligação entre Lisboa e o Sul do país
(A22). O acesso a Almodôvar e Castro Verde é
assegurado pelo IP2 e pela EN2.
Importante eixo de ligação entre o Norte e o Sul
do país, ligando importantes centros urbanos,
como Portalegre, Évora e Beja. O acesso a este
itinerário, a partir de Almodôvar ou de Castro
Verde, é assegurado pela EN2.
Importante eixo de ligação entre o Norte e o Sul
do país, seguindo paralela à A2, desde a zona da
Marateca até à A22, constituindo uma variante à
A2. O acesso a este itinerário, a partir de
Almodôvar ou de Castro Verde, é assegurado
também pela EN2.
Efetua a ligação entre Castro Verde e o Sul,
passando por Castro Verde e Almodôvar.
Liga Almodôvar a Mértola, passando por
Semblana, junto à Barragem de Rejeitados.
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Para além da rede rodoviária identificada, a SOMINCOR é detentora de um ramal
ferroviário próprio para escoamento direto de concentrados. Esta linha inicia-se no
interior das instalações da Mina de Neves-Corvo (Couto Mineiro), sensivelmente a 30
km de Ourique, e entronca na Linha do Alentejo (na estação de Ourique), promovendo
a ligação entre a mina e a rede ferroviária regional (Fotografia 8.16).

Fotografia 8.16 – Ramal de Neves-Corvo

8.12

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO

8.12.1

Metodologia
A metodologia associada às ações de prospeção arqueológica pretende alcançar uma
solução processual intermédia e conciliadora, permitindo salvaguardar impactes
patrimoniais negativos durante os trabalhos que suscitam afetação no solo/subsolo e
simultaneamente possibilitar o registo da informação possível no sentido da
contextualização estratigráfica e patrimonial da área intervencionada.
A identificação de ocorrências arqueológicas durante os trabalhos de prospeção
arqueológica pressupõe a aplicação de medidas minimizadoras com a concordância da
tutela, e a possibilidade de alterações metodológicas que carecem de novo
enquadramento metodológico e processual.
De salientar que a prospeção arqueológica é uma medida com carácter preventivo que
permite avaliar a ausência/presença de ocorrências arqueológicas. De todas as
metodologias aplicadas em contexto de obra é a que melhor facilita a elaboração das
fases de trabalho ulteriores de todos os intervenientes, sendo racionalizada e mais
equilibrada a utilização espacial, tornando menos provável afetações diretas e
indiretas.
Fase 1 – Análise de documentação relacionada com o projeto em análise:
i)

Avaliação e recolha dos dados existentes na área de influência geográfica do
projeto;

ii) Recolha de informações bibliográficas específicas da zona de avaliação de
impactes (publicações científicas, revistas especializadas, catálogos, teses,
inventários, base de dados da DGPC), consulta das diversas bases de dados
disponíveis na Internet, dos Planos Diretores Municipais e Carta
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Arqueológica dos concelhos abrangidos pelo projeto, EIA de projetos
existentes na Área de Estudo;
iii) Contacto com os investigadores e museus que desenvolvam projetos de
investigação e trabalhem na área em estudo acedendo às últimas
informações fornecidas pela investigação científica;
iv) Recolha de informação oral de carácter específico ou meramente indiciário.
b)
Fase 2 – Prospeção Arqueológica sistemática na zona correspondente à Área de
Implantação da Nova Chaminé de Ventilação e na Área de Expansão da IRCL:
i)

Reconhecimento no terreno (relocalização) da informação previamente
obtida e cuja localização coincida com a área de implantação do projeto, e
áreas adjacentes;

ii) Prospeção arqueológica sistemática das seguintes áreas: Área de
implantação da nova chaminé de ventilação de superfície (CPV23) e Área de
Expansão da IRCL.
c)
Fase 3 – Produção de Relatório Final:
i)

Tratamento e compilação da informação recolhida na pesquisa documental
e nos trabalhos de prospeção sistemática;

ii) Produção de dados para implantação em cartografia de projeto com
sinalização das ocorrências identificadas à escala 1: 25 000;
iii) Descrição das áreas prospetadas e respetivas condições de visibilidade do
solo, através de uma classificação simplificada que contemple as seguintes
classes: nula, má, média e boa;
iv) Registo em ficheiro geral dos sítios ou estruturas de interesse arqueológico,
arquitetónico e etnográfico, contendo as seguintes informações: número de
inventário, coordenadas, topónimo, correlação com o Código Nacional de
Sitio (Base de dados Endovélico), tipo, cronologia, potencial científico, grau
de conservação e interação com o projeto (impacte);
v) Avaliação sumária das ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à
hierarquização da sua importância científica e patrimonial; identificação e
avaliação dos impactes com explicitação dos critérios utilizados e as
propostas de medidas de minimização.
8.12.2

Breve enquadramento histórico
No que concerne às origens do atual concelho de Almodôvar, os testemunhos de
antiguidade remontam ao período neocalcolítico, materializados nos sítios
arqueológicos da Pedra Riscada, Cerro das Pedras, Antas de Baixo, Aldeia dos
Fernandes 1, Fonte dos Foios 2, entre outros. Destaca-se igualmente o povoado das
Mesas do Castelinho, povoado fortificado com cerca de três hectares, onde se
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detetaram diferentes níveis de ocupação, remontando as fases mais antigas ao
período Calcolítico e a Idade do Bronze.
Sobre a antiga ocupação humana na própria vila de Almodôvar, os dados conhecidos
apontam para a provável existência de um povoado da II Idade do Ferro numa área
relativamente central do atual tecido urbano. Almodôvar, no entanto, aparece pela
primeira vez assim denominada no período do domínio islâmico, com o nome de Almudura, que significa “cercada em redondo”. No cerro de Santa Rufina, ou Castelo
Velho, destaca-se ainda o núcleo de um provável “saluquia” (zona mais elevada no
interior de uma fortificação) que, pela sua forma circular, originou o topónimo de
Almodôvar – “redondo”. Numa cota inferior localiza-se o hipotético albacar – que
posteriormente se teria adaptado a aglomerado populacional. O cerro do Nodre, que
em árabe significa “atalaia”, é outra reminiscência deste período de domínio islâmico
no tecido urbano de Almodôvar. No entanto, este tipo de povoamento de que é
característico o Almodôvar islâmico, aparentemente perpetua-se na paisagem humana
rural deste território. Santiago Macias refere que “O sistema de povoamento da região
entre o Baixo-Alentejo e o Algarve é caracterizado por uma grande dispersão de
pequenos núcleos habitacionais, ora situados nas imediações de antigas alcarias
abandonadas do período islâmico ora sobrepondo-se a povoados mais antigos. Entre
os Campos de Ourique e as vertentes setentrionais das serras de Mu e Caldeirão, o
povoamento antigo organiza-se, quase exclusivamente, em aglomerados de cume.
Estes povoados fortificados, muitas vezes com continuidade habitacional até ao
período islâmico, são constituídos, nos exemplos mais significativos, por duas partes
separadas mas complementares: um cerro mais elevado onde um amuralhamento
cerca um recinto de meio hectare e, em nível inferior, um cercado com 12 a 20.000
metros quadrados para proteção e recolha dos rebanhos.” (TORRES 1992).
De facto, desde há cerca de 3 000 anos que a paisagem da região de Castro Verde é
objeto de uma profunda humanização. A sua riqueza mineral está, evidentemente, na
origem desta realidade histórica, em particular, porque o concelho é atravessado pela
Faixa Piritosa Ibérica, que se caracteriza pela formação de ocorrências de
mineralizações de superfície de fácil exploração, onde abundam o cobre, a prata, o
estanho e o ouro.
Assumindo contornos mais extensivos, a exploração mineral de época romana traz à
região multiplicação de vias de comunicação e, em particular, dos chamados “castella”,
cronologicamente datados dos séculos II / I a.C., normalmente associados a estruturas
de armazenamento ou guarda dos percursos dos metais preciosos, e que se distribuem
em particular na região de Castro Verde, estando localizados neste concelho cerca de
65% desses conjuntos edificados.
A proximidade do porto fluvial de Mértola e a importância que as minas de Vipasca
(Aljustrel) tinham para as receitas imperiais, fizeram de toda esta região um território
particularmente romanizado, o que poderá estar na origem do nome de Castro Verde,
eventualmente um espaço utilizado como acampamento militar. Mas é em Santa
Bárbara de Padrões que mais fortemente se manifesta a presença romana, tendo sido
encontrados vestígios dum espaço religioso basilical, e de um importante depósito de
lucernas, cuja cronologia se baliza entre o século I e III d.C.
No entanto, no que concerne ao contexto de proximidade, deveremos abordar
novamente os sítios arqueológicos de cronologia de Época Medieval que se encontram
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nas imediações. Nesta situação encontramos o sítio do Cerro da Mina, identificado
aquando o estudo de impacto ambiental da onda de cheia da Barragem do Cerro do
Lobo. Neste sítio arqueológico foram identificadas estruturas habitacionais e de
produção (fornos de pão) assim como materiais cerâmicos que poderão ter um
enquadramento cronológico entre a Época Medieval/ Moderna. A cerca de
200 metros, identificado no âmbito do acompanhamento arqueológico dos trabalhos
de construção do Reservatório do Cerro da Mina, encontramos o sítio arqueológico do
Cerro da Mina 1, onde se podem identificar ainda algumas construções com
consideráveis alçados de paredes em conservação. Neste sítio arqueológico foram
identificados materiais enquadráveis em períodos de Época Moderna e até mesmo
Contemporânea, porém, a arquitetura do sítio intervencionado em 2013, na vertente
Sul do esporão, sugere uma ocupação mais antiga, enquadrável no período do domínio
islâmico. Parece-nos portanto, que os modelos de ocupação do território rural terão
perdurado longos períodos históricos, partilhando espaços e construções, ocupações e
economias de sobrevivência que aproximam estas populações tão distantes no tempo
como nas religiões.

8.12.3

Trabalhos desenvolvidos

8.12.3.1 Enquadramento institucional
Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de Novembro – Regulamento dos
Trabalhos Arqueológicos) os trabalhos de prospeção arqueológica foram previamente
autorizados através do ofício DRCALEN-S-2016/409917 (C.S: 1131384), datado de
29/09/2016 (Anexo VII), e tiveram o seu início e conclusão durante o mês de
novembro do ano de 2016.
8.12.3.2 Pesquisa documental
De forma a permitir uma leitura atualizada da informação científica disponível
procedeu-se à pesquisa documental das referências bibliográficas relativas à Área de
Estudo, atualização e correção de informações listadas e relocalização das Ocorrências
de Interesse Patrimonial (OIP) existentes na Área de Incidência direta e indireta. Este
procedimento teve como objetivo a recolha e atualização de informação existente, de
modo a permitir um adequado enquadramento do património histórico-arqueológico
e etnológico da área de estudo e obter uma leitura integrada das ocorrências
patrimoniais referenciadas, no contexto da ocupação humana do território.
A pesquisa de base documental incidiu na Área de Estudo (conforme definida no
subcapítulo 7.2), que abrange a área de projeção superficial do jazigo do Lombador e
instalação da nova chaminé de ventilação (CPV 23) e a área de expansão da IRCL, assim
como a área envolvente destes componentes de projeto, conforme Figura 8.41.
Considerou-se que a Área de Estudo (AE) do fator ambiental Património coincidia com
a área de estudo do EIA (apresentada na Figura 7.1). Trata-se de uma área abrangente
de todo o complexo industrial, dentro da qual foram definidas Áreas de Incidência
Direta (AID) das componentes de Projeto e Áreas de Incidência Indireta (AII), estas
situadas até uma extensão de 25 metros para além dos limites das AID.
A recolha de informação baseou-se num múltiplo conjunto de fontes de informação,
nomeadamente, bibliografia arqueológica, os planos diretores municipais de
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Almodôvar e de Castro Verde, as bases de dados de organismos públicos com tutela
sobre o Património (DGPC, IHRU), anterior Estudo de Impacte Ambiental e a
cartografia militar.
Nesta primeira fase de definição da situação atual da área de estudo identificaram-se
41 ocorrências patrimoniais, sendo 38 ocorrências de natureza arqueológica, 2
ocorrências arquitetónicas e 1 ocorrência etnológica.
A Tabela 8.74 contém uma síntese das fontes de informação consultadas.
Tabela 8.74 – Síntese das fontes de informação consultadas
FONTES DE INFORMAÇÃO
Recorreu-se às bases de dados disponíveis, que proporcionaram uma listagem
atualizada das ocorrências arqueológicas da zona em análise;
- Forneceu 40 registos na área de estudo.
Estabeleceu-se contacto com a DGPC que forneceu cartografia com os sítios já
DGPC
georreferenciados na Área de Estudo.
Plano Diretor Municipal de Almodôvar: não contempla dados novos relativamente às
Instrumentos de planeamento restantes fontes.
Plano Diretor Municipal de Castro Verde: não contempla dados novos relativamente
às restantes fontes.
Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves-Corvo - 2007;
Relatório Técnico dos Trabalhos arqueológicos de sinalização de Ocorrências de
Interesse Patrimonial da Mina de Neves Corvo, 2008;
Relatório Técnico dos Trabalhos de Prospeção Arqueológica da área da Empreitada da
Estudos de Impacte Ambiental Construção da Unidade de Pasta na Barragem de Cerro do Lobo, 2009;
Relatório Técnico dos Trabalhos de Diagnóstico e Caracterização no Sítio de A-dee Relatórios de Trabalhos Pires, 2009;
Relatório Técnico dos Trabalhos Arqueológicos de Diagnóstico e Caracterização do
Arqueológicos
sítio do Cerro da Mina, 2013;
Relatório Técnico dos Trabalhos Arqueológicos de Diagnóstico e Caracterização do
sítio do Cerro da Mina 2, 2013;
Relatório Técnico do Acompanhamento Arqueológico dos trabalhos de construção do
Reservatório do Cerro da Mina, 2013.
Carta Militar de Portugal (CMP nº 556, 564, 565): não contempla ocorrências na área
Cartografia
de estudo.
MAIA, Maria; MAIA, Manuel (1986b), Arqueologia da Área Mineira de Neves–Corvo:
Bibliografia
Trabalhos Realizados no Triénio 1982-84.
DGPC online

Na tabela seguinte apresentam-se as OIP identificadas durante a fase de Pesquisa
Documental localizadas dentro da Área de Estudo.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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Tabela 8.75 – Ocorrências de interesse patrimonial identificadas na pesquisa documental
Nº DE
REGISTO

DESIGNAÇÃO

FASE CLASSIFICAÇÃO

PERÍODO

CATEGORIA
TIPOLOGIA

FONTE

LOCALIZAÇÃO

COORDENADAS
(Latitude; Longitude)

DESCRIÇÃO

37.5612; -7.9393

“Onde deveria existir um alcarial, encontra-se hoje uma barragem construída pela SOMINCOR.
Atualmente só o topo do cerro denominado na CMP A-do-Pires se encontra acima do nível das águas,
mas é notório que também já esteve submerso. Aí encontraram-se poucos fragmentos de telhas e
cerâmica muito fragmentados e rolados, perfeitamente indistintos. São ainda visíveis, ainda que raros,
vestígios de muros. Em recentes trabalhos de Prospeções na área refere-se a submersão de vestígios,
mas igualmente a existência de estruturas de habitação em ruína de planta retangular, a par de
derrubes com telhas e taludes que resultam da destruição de muros. A cronologia é indeterminada
mas indicado o uso recente do local.” (IGESPAR)

Almodôvar
Arqueológico
1

A-do-Pires16

PD

Não tem

Indeterminado
Alcaria

IGESPAR
(CNS 24210) União das Freguesias
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

Almodôvar
2

Cerro da Mina

PD

Não tem

Alta Idade Média /
Medieval Islâmico

Arqueológico
Alcaria

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 16473)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

37.55496; -7.947317

37.552388; -7.947629

“Área de cerca de 200 m por 100 m definida por duas cercas (das quais apenas uma se encontra
referenciada na CMP) encontram-se vários materiais de características tardo–romanas (tegulae), alto
medievais. As primeiras fiadas dos muros das cercas são feitos por blocos de xisto bastante grandes,
alguns dos quais são claramente silhares, assim as fiadas inferiores destes muros são mais largos que
as fiadas superiores de blocos pequenos e soltos. Os acuais muros das cercas reutilizam estruturas
mais antigas. Foram encontrados dois fragmentos de dormente de mó. Existe também muita cerâmica
recozida e escória . Foi identificado um bloco de xisto epigrafado com uma figura que não foi possível
identificar.” (IGESPAR)

37.572967; -7.944805

“No cabeço a sul do nomeado Cerro do Curral Branco na C.M.P. e na plataforma (cota entre os 220 e
os 230) que se desenvolve a sul daquele, encontram-se vários moroiços e um curral no cerro. Nesta
área com cerca de 250 x 200 m encontram-se dispersos restos de escória, telhas grossas com
digitações e cerâmica comum que nos parecem tardo–romanas e muçulmanas. Note-se a presença de
fragmentos de tegulae. Por toda esta área encontra-se uma grande concentração de fragmentos de
quartzitos. Nas primeiras fiadas do curral no topo do cerro encontram-se pedras aparelhas de xisto e
grés, ligadas com barro. As fiadas seguintes são de pedra solta. Uma estrutura mais antiga foi
reaproveitada na construção do curral. Num dos cantos ainda é visível uma cunha de boa
aparelhagem. Este é quase quadrado, com c. 8,70 x 8,10 m. Da estrutura antiga conserva-se no
máximo cerca de 70 cm de altura. A Este desta estrutura encontra-se um menir com 18 covinhas
formando duas linhas. Encontra-se parcialmente destruído e face visível mede 1,75 x 0,90 m. É possível
que na plataforma a sul se encontre um cemitério, pois é identificável pelo menos uma sepultura e
alguns moroiços poderão ser derrubes de outras. Esta sepultura é constituída por cinco lajes na vertical
e entre eles alguns pequenos blocos de pedra na horizontal, formando um retângulo construído no
sentido Norte-Sul. Tem 80 cm de largura máxima interior e cerca de 1, 70 m de comprimento máximo
interior. As lajes são de xisto, parcialmente destruídas. A laje que forma o lado sul encontra-se
deslocada, por uma oliveira que nasceu no interior da estrutura. Altura visível da laje do lado norte: 85
cm; largura máxima da mesma: 80 cm.” (IGESPAR)

Almodôvar
3

Monte Branco

PD

Não tem

Romano / Medieval
Cristão

Arqueológico
Alcaria

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 16474)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

Almodôvar
4

Cerro do Curral
Branco

PD

Não tem

Neo–Calcolítico /
Tardo - Romano /
Medieval Cristão

Arqueológico
Habitat

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 16486)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

“Cerro ocupado por derrubes e taludes que resultam da destruição de muros, alguns dos quais ainda
visíveis, formando compartimentos quadrados ou retangulares. Existem três estruturas circulares que
parecem silos. A maioria dos materiais é incaracterística, encontrando-se sobretudo telha grossa
digitada. De realçar a ausência de escória à superfície. Se é a plataforma do cerro que se concentram
as estruturas, a área do sítio poderá estar definida pelos dois barrancos que rodeiam o cerro, com uma
área aproximada de 400 por 400 metros.” (IGESPAR)

16 A OIP nº 1 – A-do-Pires encontra-se submersa, já tendo sido alvo das devidas medidas de minimização.
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Nº DE
REGISTO

DESIGNAÇÃO

FASE CLASSIFICAÇÃO

PERÍODO

CATEGORIA
TIPOLOGIA

FONTE

LOCALIZAÇÃO

COORDENADAS
(Latitude; Longitude)

Almodôvar
Arqueológico
5

Malhão Largo

PD

Não tem

Romano / Medieval

Fortificação

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 11951)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

37.570328; -7.954788

6

7

8

Convento /
Mosteiro

Castelo da Graça

Igreja, Nossa
Senhora da Graça
de Padrões

PD

PD

Não tem

Não tem

Romano / Medieval
Islâmico

Romano / Alta Idade
Média / Medieval
Islâmico / Medieval
Cristão

Villa

37.563165; -7.963217

37.566255; -7.968485

“Cerro destacado na paisagem de toda a zona de regadio que o circunda, nele podem ser observadas
três plataformas sucessivas, onde se encontram dispersos materiais de construção diversos. Nota-se
igualmente junto aos taludes das plataformas algumas estruturas de muros, mas o sítio tem sofrido
revolvimentos de terra devido a intervenções da SOMINCOR e está de facto afetado por estas ações
(são visíveis marcas de sondagens mineiras). Foi também afetado pela implantação de um marco
geodésico. Noticia de uma moeda árabe achada no local (ver Relatório 1999). è referido por Macias
(2005) como povoado tardo–romano e islâmico com cerca de 5 000 m2, tendo sido detetado aquando
do corte feito no acesso ao marco geodésico, sendo visíveis no local restos de estruturas, telhas e
cerâmicas comuns datáveis dos Séculos VIII–IX. Há a referência a uma "torre do dito logo de padrões",
num documento da 2ª metade do Século XIV.” (IGESPAR).

Almodôvar
Arqueológico
Fortificação

Arquitetónico
PD

Não tem

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 11950)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

Idade Moderna
Igreja

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 11949)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

Almodôvar
IHRU
(IPA000432 União das Freguesias
3)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

37. 565926; -7.971873

Almodôvar
9

Monte Novo

10

Três Aferidos

PD

PD

Não tem

Não tem

Idade do Ferro /
Romano / Medieval
Cristão

Arqueológico

Moderno

Arqueológico

Necrópole

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 10894)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

37.562226; -7.976640

IGESPAR
(CNS 24458)

37.562022; -7.982917

Almodôvar

“Sob um moroiço no topo do cabeço observa-se dois alinhamentos formando um ângulo recto, em
cuja intersecção se observa uma largura de cerca de 1 m de largura dos muros: um de cerca de 8 m de
comprimento (S–N) outro um pouco mais (O–E). Esta estrutura ortogonal associa-se a escasso material
cerâmico, do qual predomina o material de construção de características medievais ou pós-medievais.
Regista-se uma concentração de pedras de médias, grandes e pequenas dimensões, podendo supor
que estes blocos de pedra pertenceriam a estruturas destruídas pela lavra mecânica no local para
cultivo cerealífero. A esta concentração de pedras juntam-se alguns materiais de construção (tijolos,
telhas grossas) que continuam pela vertente sul do cabeço onde existem igualmente algumas
concentrações de blocos de xisto. A cerâmica encontrada, além de rara é de cronologia indeterminada
embora a bibliografia o refira como uma fortificação romana.” (IGESPAR)
“Na margem direita da Ribeira de Oeiras numa extensão de cerca de 500m para sul existe uma grande
concentração de materiais romanos, sobretudo de construção (não se visualiza nenhuma estrutura).
No sítio fora já referida a presença destes vestígios e assinalada a existência de uma villa romana
("tegullae, imbrices, tijoleira, tijolo, lajes, alguns blocos de calcário, tijolo de quadrante, um elemento
de coluna) que nos indicam a pars urbana de uma villa. A existência de fragmentos de grelha de forno
e de cerâmica recozida levantam a possibilidade da existência de um forno perto da Ribeira de Oeiras.
Note-se a presença de um grande fragmento de base de alguidar e de mó em granito. A cerâmica é
sobretudo romana e tardo–romana.” (IGESPAR)

Almodôvar
Arqueológico

DESCRIÇÃO

“Arquitetura religiosa, manuelina, popular. Edifício de marcado cunho vernacular, característico do
surto construtivo dos finais do reinado de D. Manuel no Baixo Alentejo, documenta a popularização
das formas arquitetónicas do manuelino de âmbito regional.” (IHRU).

“Plataforma alongada onde e visível uma área com cerca de 10,50m por 8,50m de dispersão de
material de construção romano ou tardo–romano (telhas e tijoleira) e blocos de xisto, onde se
encontrou dois fragmentos de mó de quartzito. Esta área inclui um moroiço. A cerâmica comum está
ausente. Coloca-se a hipótese de existir no local uma necrópole romana ou tardo–romana. Junto a
extremidade Noroeste da área descrita, já no topo da plataforma, e visível uma concentração de forma
circular de blocos de xisto, com alguns fragmentos de material de construção. A sua aparente
circularidade levanta a hipótese da existência de uma estrutura funerária da Idade do Ferro. A 28,50m
para Noroeste deste indício encontra-se uma estrutura circular bem definida, numa plataforma abaixo
que se pode associar as necrópoles da Idade do Ferro. É possível que a necrópole romana se estenda
para uma plataforma a Sudeste, onde também se encontram alguns materiais de construção. Na
encosta Este encontram-se fragmentos de cerâmica medieval e pós-medieval, inclusive faiança e
vidrados castanhos.” (Base de dados do IPA).
“Num esporão para o leito de cheia da Ribeira de Oeiras e assinalando nesta direcção (Norte) um
acentuado talude (de cerca de 5 m, por uma largura aproximada de 10 m), encontra-se para lá de uma
332

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Nº DE
REGISTO

DESIGNAÇÃO

FASE CLASSIFICAÇÃO

PERÍODO

CATEGORIA
TIPOLOGIA

FONTE

LOCALIZAÇÃO

Habitat

EIA (2007)

União das Freguesias
de Almodôvar e
Graça dos Padrões

COORDENADAS
(Latitude; Longitude)

dispersão de pedras de média e grandes dimensões, uma concentração de material de construção –
telha e tijolo, de traços modernos e/ou contemporâneos, sem ser visível nenhuma cerâmica.
Apresenta estruturas apenas no canto Noroeste do talude onde se pode assinalar um possível canto de
muro que assenta sobre a rocha base. Poderá supor alguma edificação para uso agrícola e/ou curral
(?), e decerto de cronologia não muito recuada.” (Base de dados do IPA).

Almodôvar
11

Monte d’el Rei

PD

Não tem

Alto Medieval /
Medieval Cristão

Arqueológico
Habitat

12

Semblana

PD

Não tem

Romano / Idade
Média

Arqueológico
Alçaria

13

Cerro da Forca

PD

Não tem

Indeterminado

Arqueológico
Vestígios
diversos

14

15

Neves

Neves da Graça

16

Castelo dos
Mestres

17

Moinho do
Quebrado

18

Cruzamento de
Neves–Corvo

PD

PD

PD

PD

PD

Não tem

Não tem

Não tem

Não tem

Não tem

IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 16495)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

Almodôvar
IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 24218)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

IGESPAR
(CNS 25059)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

IGESPAR
Arqueológico
(CNS 20316)
Indeterminado
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Arqueológico
Casal Rústico

IGESPAR
(CNS 11948)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Romano / República

Arqueológico
Fortificação

Almodôvar
IGESPAR
União das Freguesias
(CNS 6654)
de Almodôvar e
EIA (2007)
Graça dos Padrões

Indeterminado

Arqueológico
Barragem

IGESPAR
(CNS 25050)
EIA (2007)

Romano / Moderno

Romano

Romano / Medieval
Islâmico

Arqueológico
Vestígios
diversos

IGESPAR
(CNS 20315)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

DESCRIÇÃO

37.56056; -7.968751

“Serro onde é ainda visível um bocado de parede, de blocos de xisto aparelhados argamassados com
barro, que a diferenciam das paredes de pedras soltas dos currais ou cercados que normalmente se
encontram. Há no serro outros moroiços que indicam a destruição de estruturas e ainda vestígios
ténues de outros muros. De referir o aparecimento de uma mó de sela em granito fraturada. Foi
recolhido um fragmento de cerâmica melada muçulmana.” (IGESPAR).

37.549811; -7.955885

“Vasta área de várzea, cortado por um barranco, atualmente seco, que corre no sentido Sul–Norte,
onde se encontram materiais de várias épocas: romano, muçulmano, pós-medieval, e provavelmente
pré-históricos. Destaca-se também a presença de muito material de construção, algum do qual
reaproveitado em muros. Também de notar a presença de escória, de fragmentos de quartzito, muito
triturado e de pedaços de calcário. A maior concentração de materiais encontra-se na parte Este desta
área. Parece ter havido várias ocupações neste local, nem todas ocupando a mesma área, que
atualmente se encontra dividida por muros de pedra e de taipa.” (IGESPAR).

37.567935; -7.965667

--

37.571139; -7.983669

“Os vestígios romanos referidos situam-se numa área contígua da povoação com diversos cercados
murados, hortas e muros de divisão de propriedade, com outros elementos construídos relacionados
com a ocupação moderna e agro-pecuária da imponente casa de D. Maria. Não foram encontrados
materiais de cronologias romanas, mas distinguindo-se dos referidos elementos construídos assinalouse numa pequena elevação numa zona baixa de confluência de barrancos um talude que revelava uma
linha de muro, de forma semi-oval, em cerca de 30 metros. Em parte soterrada – sendo apenas visível
o aparelho seco do paramento nascente (nunca superando o meio metro) – este muro indicia a
artificialidade parcial dessa elevação, tendo sido precedido um corte no afloramento rochoso para a
implantação desse muro.” (IGESPAR).

37.568397; -7.987942

“Pequena elevação nos limites da várzea para a Ribeira de Oeiras junto a Neves da Graça onde se
acentua a norte e a oeste uma pequena linha de talude. O pequeno talude desenvolve-se em parte já
na própria rocha base (visível na zona mais aplanada do topo do sítio). Para lá de alguma dispersão de
pedras de tamanho médio, encontramos no local material de construção romano.” (IGESPAR).

37.579711; -7.994079

“Sobre um dos cerros existentes a Sul da pequena povoação de Monte dos Mestres, são visíveis
estruturas, taludes (3) e materiais cerâmicos atribuíveis a uma fortificação de época romana, das que
são conhecidas como "Castellum". Observa-se a constante destruição do sítio por escavações
clandestinas, ao longo das 3 plataformas a sul e de 2 a norte.” (IGESPAR).

37.578408; -7.988647

---

37.583217; -7.987608

“O local surge referido nos levantamentos de Maia, em 1988 (MAIA, et al. 1986), duplicado em dois
locais um de cronologia romana outro árabe. Não foi possível no entanto relocalizar qualquer um
destes vestígios nas áreas antes assinaladas ou na sua imediata envolvência, nos 500 m desde o
cruzamento da Estrada Municipal EM1167 com a Estrada Municipal EM1139 para a povoação do
Monte dos Mestres. Apenas se assinala, nesse limite de 500 para o Monte dos Mestres uma ruína de
um monte no lado direito da estrada com uma concentração a nascente de material de construção
(telha) a cerca de 20 metros da ruína, mas que deverá estar associada ainda a este monte de época
moderna / contemporânea.” (IGESPAR).
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Nº DE
REGISTO

DESIGNAÇÃO

19

Mestres 2

PD

20

Alcaria de Beja

PD

21

Alçaria de Beja 2

PERÍODO

CATEGORIA
TIPOLOGIA

FONTE

LOCALIZAÇÃO

COORDENADAS
(Latitude; Longitude)

DESCRIÇÃO

Não tem

Indeterminado

Arqueológico
Vestígios
diversos

IGESPAR
(CNS 25053)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.582309 ; -7.981338

---

Não tem

Indeterminado

Arqueológico
Alcaria

IGESPAR
(CNS 25054)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.59071; -7.964676

---

Indeterminado

Arqueológico
Vestígios
diversos

IGESPAR
(CNS 25055)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.587205; -7.964469

---

IGESPAR
(CNS 24462)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.581238; -7.959974

“Vestígios árabe–medievais assinalados acima da povoação no levantamento arqueológico realizado
aquando da implantação da mina de Neves–Corvo.” (IGESPAR)

FASE CLASSIFICAÇÃO

PD

Não tem

22

A-do-Corvo

PD

Não tem

Medieval Islâmico

Arqueológico
Vestígios
diversos

23

Corvo 4

PD

Não têm

Indeterminado

Arqueológico
Vestígios
diversos

IGESPAR
(CNS 25056)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.582622; -7.959974

---

24

Corvo 5

PD

Não tem

Indeterminado

Arqueológico
Vestígios
diversos

IGESPAR
(CNS 25057)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.582786; -7.955037

---

25

Corvo 3

PD

Não tem

Indeterminado

Arqueológico
Alcaria

IGESPAR
(CNS 25058)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.576366; -7.964335

---

26

Cerro do Paiol

PD

Não tem

Medieval Islâmico

Arqueológico
Povoado

IGESPAR
(CNS 24463)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.57416; -7.965042

“Estação do período Islâmico-Medieval no levantamento arqueológico realizado aquando da
implantação da mina de Neves-Corvo.” (IGESPAR)

37.575533; -7.967812

“Habitat de carácter agrícola provavelmente destinado a um único grupo familiar alargado ou a um
grupo de famílias ligadas por graus de parentesco. Podemos atribuir a sua ocupação grosso modo ao
Século IV A.C. O seu abandono devera ter sido súbito devido ao número de peças in situ encontradas.
A decapagem em extensão revelou um conjunto de estruturas complexo de quartos ou habitats de
planta rectangular irregular de dimensões muito variáveis que comunicam entre si directamente ou
por meio de corredores, ocupando uma área de aproximadamente 1 600 m2. O reduzido número de
vestígios locais de fogueiras identificados, assim como a sua concentração numa área sugere o uso
comunitário de algumas zonas do habitat. Eventualmente estará relacionado com Neves 1.” (IGESPAR).

37.572717; -7.970547

“Necrópole de incineração, designada também como Poço da Mina. As estruturas postas a descoberto
revelam-se muito complexas, com uma planta complicada, que permite supor uma reocupação não
linear de estruturas pré-existentes, sem material in situ. O único material in situ provavelmente
correspondente à primeira ocupação é uma peça em olaria indígena, feita à mão, que foi colocada no
centro de uma grande estrutura rectangular. Por cima desta peça, existia um pavimento de terra
batida e um complexo de pedras destinadas a servirem de nicho protector de uma urna cinerária.”
(IGESPAR)

37.570497; -7.974332

“Em torno do recinto central desenvolve-se um outro quadrilátero muito mais vasto. Entre os dois
núcleos de construção existe uma plataforma de rocha em parte alisada e quase sempre inclinada. O
aparelho dos muros nesta zona, como o das paredes do recinto central, é em xisto sem argamassa,
mas é consolidada por meio de barro. A espessura das paredes varia entre os 0,60 m e 1 m. Nesta zona
não se nota nenhum roco cavado na rocha para implantação do alicerce das paredes, assentando
diretamente sobre o afloramento xistoso. A alguns metros para Sul do afloramento que constitui a 2ª
plataforma, localizou-se uma nova área de construções, bastante degradada, que formava uma 3ª
plataforma. A sua escavação revelou um conjunto de grandes compartimentos, semelhantes aos da
face Norte. Após as diversas campanhas de escavação, e pela análise das estruturas da terceira

27

Corvo 1

PD

Não tem

Idade do Ferro

Arqueológico
Povoado

Arqueológico
28

29

Neves 1 / Poço da
Mina

Castelinho dos
Mouros

PD

PD

Não tem

Não tem

Idade do Ferro

Romano

Necrópole

Arqueológico
Fortificação

IGESPAR
(CNS 4924)
EIA (2007)

IGESPAR
(CNS 2853)
EIA (2007)

IGESPAR
(CNS 2625)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões
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plataforma, colocam-se algumas questões quanto à sua função (poderia ser de índole económica).”
(IGESPAR).

Arqueológico
30

Neves 4

PD

Não tem

Idade do Bronze /
Idade do Ferro

Necrópole

IGESPAR
(CNS 2561)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

37.570211; -7.976189

“Ladeia um velho caminho que passa ao longo do extremo ocidental do povoado de Neves II. É
constituída por túmulos de planta rectangular e outros circulares, nos quais talvez seja possível
encontrar uma sobrevivência dos hábitos sepulcrais da Idade do Bronze. Foi utilizado na sua
construção, além do xisto muito vulgar na região, o grauvaque, mais resistente e que foi transportado
desde mais de 2 km.” (IGESPAR).

37.57275; -7.975289

“O sítio é hoje inexistente e encontrava-se sob a área onde se localiza actualmente a Lavaria de
Estanho de Neves–Corvo. A única referência a estes vestígios consta da sua localização na Planta
1/10.000 do Levantamento da SOMINCOR de 1986. Encontrava-se entre o povoado de Neves II, a
Norte, e a necrópole de Neves IV (e o castella do Castelinho dos Mouros) a Sul. Surge referenciado
como a mesma designação Neves 5 "Achados de superfície" romanos na Neves da Graça no PDM de
Castro Verde, mas não corresponde ao mesmo sítio pelas suas descrições e localizações indicadas. O
sítio do PDM não foi ainda relocalizado.” (IGESPAR).

37.573742; -7.97574

“Documenta uma permanência de habitat no mesmo local, desde o Bronze Final até ao período
Turdetano, perto do qual (meados do séc. IV a.C.) se regista um abandono. No séc. I a.C. houve uma
intervenção romana, com carácter muito esporádico e sem ter implicado a elevação de estruturas
dignas de registo. Povoado constituído por dois núcleos (um a N e outro a S) separados por uma zona
menos densamente ocupada, que constituía certamente um logradouro comum. De entre as
estruturas do povoado salientam-se três salas rectangulares com lareiras estruturadas ao centro,
identificadas como casas de habitação relacionados a três "armazéns". De destacar, foi encontrada
uma lápide epigrafada, bastante fragmentada, que nas suas dimensões originais teria uma forma
sensivelmente quadrada. Nota-se uma certa semelhança tanto na implantação topográfica como na
ausência de estruturas defensivas nos restantes núcleos habitacionais deste período para o Baixo
Alentejo. Em relação ao espólio nota-se a ausência dos "espetos" ou "estoques " de bronze. A sua
planta tem paralelo com os chamados "povoados pré-romanos" de Santa Olaia, (ausência de muralhas,
técnica de construção e planta das estruturas habitacionais, com lareira central). Os vestígios materiais
atribuíveis ao Bronze Final são dois fundos de cabana ovais e o espólio associado mais característico é
constituído por dois punhais em bronze e uma vaso de olaria escura, com decoração brunida nas duas
faces.” (IGESPAR)

37.578654; -7.97059

“O sítio apresenta uma larga extensão de estruturas arqueológicas, sendo visível que essa
"decapagem" obedeceu a uma quadriculagem prévia que soma cerca de 1000 metros quadrados, em
quadrículas de 10 × 10 m alargada ou diminuída nas franjas a nordeste, acompanhando aí a curva de
nível da suave encosta para um curso de água. A plataforma onde se localiza este povoado obedece à
típica implantação destes povoados abertos da Idade do Ferro (como Corvo I). O sítio estende-se por
cerca de 50 metros de comprimento por 20 de largura em média, devendo a área decapada (1 000 m2)
corresponder à totalidade do povoado. Este apresenta-se na sua grande parte assente já sobre o
afloramento rochoso, mas pese a vegetação de estevas que cobre a área, são visíveis dois aparentes
núcleos de estruturas nas extremidades sul (para a Mina) e norte separadas por um espaço onde
escasseiam ou estão já muito destruídas os muros. Estes apenas nalguns casos encontram-se
relativamente preservados, sempre ao nível dos socos, mas na sua maioria apenas se conserva uma fila
de pedras. Refira-se que a potência estratigráfica é muito reduzida, uma média não mais que 10/20
cm, sendo que a "decapagem" terá retirado pelo menos 10 cm. Claramente observa-se diferentes
momentos construtivos e plantas sobrepostas com ou sem remodelações arquitectónicas. Para lá de
plantas ortogonais de compartimentos rectangulares, sobrepõem-se e são sobrepostos por outros
eixos de diferentes orientações. Igualmente se registam muros de planta circular. Prespassa a ideia de
pelo menos três momentos construtivos. A nível de material arqueológico observam-se alguns níveis
com mais materiais, a par de outros de derrubes pétreos, sendo que no núcleo mais a sul de estruturas
são sobretudos recipientes cerâmicos a torno de pastas alaranjadas, como panelas de formas tardias
da Idade do Ferro, não se observando materiais mais recuados.” (IGESPAR).

Arqueológico
31

Neves 5

PD

Não tem

Idade do Ferro

Vestígios
diversos

Arqueológico
32

Neves 2

PD

Não tem

Bronze Final / Idade
do Ferro

Povoado

Arqueológico
33

Corvo 2

PD

Não tem

Idade do Ferro

Povoado

IGESPAR
(CNS 20318)
EIA (2007)

IGESPAR
(CNS 5245)
EIA (2007)

IGESPAR
(CNS 20317)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

335

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Nº DE
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DESIGNAÇÃO

FASE CLASSIFICAÇÃO

PERÍODO

CATEGORIA
TIPOLOGIA
Arqueológico

34

Villa Romana de
Neves

PD

Não tem

Romano

Villa

Arqueológico
35

36

Neves 3

Monte Trigo

PD

PD

Não tem

Não tem

Idade do Ferro

Povoado

FONTE

IGESPAR
(CNS 5151)
EIA (2007)

IGESPAR
(CNS 20319)
EIA (2007)

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

Castro Verde
Santa Bárbara de
Padrões

COORDENADAS
(Latitude; Longitude)

DESCRIÇÃO

37.576449; -7.979131

“Modesto estabelecimento habitacional agrícola, filiável no tipo de villa linear simples. A sua planta foi
traçada previamente à construção, na rocha viva do local, a qual foi rudimentarmente desbastada nos
espaços entre as paredes, cuja planta foi deixada em relevo. As paredes são feitas em alvenaria pouco
cuidada. Existem pequenos canais de escoamento da água (proveniente do páteo agrícola) que
entrecortam a parede leste da villa. A sua ocupação inicial é datável do período de Augusto e teve o
seu final nos finais do Século I d.C. ou inícios do Século II d.C.” (IGESPAR)

37.579783; -7.978784

“Atualmente não se observam quaisquer vestígios do povoado referido pese a exata localização
fornecida pela cartografia disponível (MAIA e MAIA, 1996). Apenas se destaca o local pela sua
sugestiva localização numa curva de um curso de água, com defensibilidade a nascente à Ribeira e
domínio visual marcado. Os únicos parcos materiais cerâmicos encontrados nas zonas mais baixas a
este local estarão associadas a uma estrutura de curral que lhe dista cerca menos de 50 metros e as
ruínas de um monte a 100 metros a poente.” (IGESPAR)

37.572287; -7.924152

“Estruturas de tipologia indeterminada no topo da encosta virada a Oeste, possivelmente estruturas
relacionadas com o pastoreio (um pequeno abrigo ovalado e um compartimento sub-rectangular).
Estruturas de aparelho irregular em pedra seca (xisto) das mais variadas dimensões). O
compartimento, longo e estreito, possui uma orientação NO-SE encontra-se estruturado a partir dos
afloramentos a NE, colmatando as falhas no afloramento com muros de pedra seca. A parede oposta é
integralmente construída em pedra seca. As cabeceiras de fecho são arredondadas, destacando-se a
cabeceira NO fechada com blocos de maior dimensão fincados no solo. Dimensões internas:
comprimento – 12,50 m; largura – 1,70 m; espessura média das paredes 0,76 m. Junto da cabeceira SE
(do lado Este) encontra-se uma pequena estrutura ovalada construída com blocos toscamente
sobrepostos, também aqui encostados ao afloramento. Dimensões internas: Comprimento – 1,10 m;
Largura – 0,90 m; altura máxima da parede – 0,70 m. Não se observaram materiais de superfície
associados às estruturas” (EIA 2007)

37.554989; -7.925089

“Monte surribado com plantação de pinheiro. Coberto arbustivo (esteva) e herbáceo muito denso,
dificultando a observação de vestígios arqueológicos. A coroar o topo do monte encontra-se o derrube
pétreo de uma cerca que delimita toda a área (0594929 – 4157324; 0594913 – 4157353; 0594912 –
4157369; 0594966 – 4157366; 0594959 – 4157319). No interior existe um malhão quadrangular
localizado no ponto mais alto e central, a partir do qual arranca um pequeno cercado subcircular em
pedra seca. Poucos metros a Este encontra-se uma construção quadrangular em pedra seca,
possivelmente uma malhada de porcos ou um curral, com um páteo e três pequenos compartimentos.
Aparentemente, as estruturas internas são de cronologia Moderno–Contemporânea, associadas a
fragmentos de telha de canudo e alguma cerâmica comum. A destacar há a densidade de vestígios
cerâmicos de cronologia tardo–romana a alto–medieval no interior da cerca (cerâmica comum,
tegulae, dolium com decoração em corda, imbrices com digitação ondulada), vestígios de um possível
habitat.” (EIA 2007)

37.563181; -7.951309

“Corresponde a uma ocupação medieval e moderna visível pela grande presença de telha digitada e outros
materiais cerâmicos em duas pequenas plataformas na encosta Sul, prosseguindo ainda a ocupação do cerro
na área de topo e encosta Norte com a presença de ruinas, muros e um antigo caminho que separa estes
dois núcleos situado numa pequena elevação sobranceira à várzea da Ribeira de Oeiras. Subjacente a níveis
modernos e muros de contenção de terras, os trabalhos possibilitaram a definição de um conjunto religioso,
composto por dois compartimentos, atribuível a Época Islâmica. Ambas as estruturas identificadas e
adossadas apresentam contorno retangular. O oratório (Compartimento C) exibe qibla e, sensivelmente ao
centro, impõe mihrab com orientação Sudeste. Nicho possui contorno elíptico, integrado em volume
quadrangular. A divisão adossada (Compartimento A), pior conservada, exibe diferentes e débeis
características de edificação. Não obstante, poder-se-ia considerar o conjunto, no seu todo, como mesquitacela, de pequena dimensão, combinando uso religioso e carácter habitacional atestado por vala de
escoamento e preocupação de nivelamento de irregularidades no pavimento.” (IGESPAR)

Almodôvar

Arqueológico /
Etnológico
EIA (2007)

Indeterminado

LOCALIZAÇÃO

Indeterminado

União das Freguesias
de Almodôvar e
Graça dos Padrões

Almodôvar
37

Boavista

PD

Não tem

Tardo – Romano /
Moderno /
Contemporâneo

Arqueológico
Habitat

Arqueológico
38

Cerro da Mina 1

PD

Não tem

Medieval Islâmico/
Moderno

Núcleo de
povoamento

EIA (2007)

União das Freguesias
de Almodôvar e
Graça dos Padrões

Almodôvar
IGESPAR
União das Freguesias
(33837) AA
de Almodôvar e
2013
Graça dos Padrões
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37.559722; -7.947778

Fornos situado na margem da linha de água a Norte do núcleo de povoamento do Cerro da Mina, junto
ainda de estruturas hidráulicas (poço). Dois fornos cerâmicos cuja estrutura corresponde a uma
tipologia de fornos de tiragem vertical e câmara de combustão soterrada. Apesar da semelhante
técnica construtiva das duas estruturas, os materiais cerâmicos associados, especificamente as telhas
de meia-cana, apresentam diferenças expressivas ao nível da espessura de bordos e presença de
decoração nas superfícies. Estas distinções nas produções cerâmicas apontam para cronologias
distintas, podendo associar-se o Forno 2 a momentos mais antigos (Época Medieval) relacionados com
o povoado que se localiza a Sudoeste - Cerro da Mina 1. Em relação ao Forno 1 pensa-se que a sua
laboração se possa integrar cronologicamente dentro da Época Moderna/Contemporânea. Para isso,
apontam os fragmentos de faianças e cerâmicas de decoração vidrada identificados em níveis de
ocupação desta estrutura.” (IGESPAR)

37.554406; -7.940403

“Conjunto de nove morouços. Apresentam dimensões variáveis (entre 2 e 8 metros de comprimento e
2 e 5 de largura) desenhando formas subretangulares ou ovoides. São constituídos por pedras
irregulares de xisto e grauvaque de pequena e média dimensão, dispostas de forma irregular.
Correspondem a estruturas de Morouços de pedras, resultado das limpezas de terrenos agrícolas.”
(Relatório Final do AA 2013)

37.57345; -7.91583

“Monte de hipotética fundação quinhentista ou seiscentista, de características vernaculares, do qual
subsistem provavelmente como o telhado de 4 águas de abas curvas e alguns vãos com verga
mainelada, nomeadamente na fachada posterior. Este núcleo terá sido ampliado, no Séc. 19, com a
construção do corpo SO., que apresenta fachada principal rasgada por vãos retangulares com molduras
recortadas características de Oitocentos. Grande chaminé de chupão, de base prismática e corpo
cilíndrico, localizada na aba NO. do telhado do corpo central, sobre a fachada posterior, datável já do
Séc. 20.” (IHRU)

Almodôvar
Arqueológico
39

Cerro da Mina 2

PD

Não tem

Moderno/
Contemporâneo

Forno

IGESPAR
União das Freguesias
(33896) AA
de Almodôvar e
2013
Graça dos Padrões

Almodôvar
Etnológico
40

Cerro do Calvário

PD

Não tem

Indeterminado

Morouço

Arquitetónico
41

Casa na Rua do
Poço n.º2 a 4

PD

Não tem

Idade Moderna
(Séc. XVI/XVII)

Monte

AA 2013

União das Freguesias
de Almodôvar e
Graça dos Padrões

Castro Verde
IHRU
(IPA000340
66)

Santa Bárbara de
Padrões

PD = Pesquisa Documental; TC= Trabalho de Campo
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8.12.3.3 Trabalho de Campo
Os trabalhos de campo decorreram em Outubro e Novembro de 2016, tendo como
objetivo a prospeção sistemática da área de intervenção, nomeadamente, na Área de
Incidência Direta da CPV 23 e da expansão da IRCL, assim como as respetivas Zonas
Envolventes. Optou-se pela inclusão destas componentes na área a prospetar por se
encontrarem em zona de solos naturais, não previamente intervencionados e fora da
área industrial, ainda que dentro do recinto do Complexo Mineiro. Os restantes
componentes encontram-se em zonas plenamente industrializadas e alvo de
anteriores intervenções ao nível do subsolo, portanto em áreas de solos
artificializados.
No decurso da fase de trabalho de campo, a equipa procurou desempenhar as
seguintes tarefas:


Reconhecimento no terreno dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa
documental;



Recolha de informação oral e posterior confirmação nos locais citados;



Prospeção arqueológica das áreas a afetar pela implementação das
infraestruturas do Projeto, nomeadamente, nas áreas de implantação da nova
CPV 23 e na área de expansão da IRCL.

Como base de trabalho foi utilizada cartografia à escala 1/25 000, adequada à atual
fase de desenvolvimento do Projeto. A partir deste suporte, obtiveram-se coordenadas
de apoio, posteriormente usadas para navegação com GPS, em complemento da
orientação visual.
As condições meteorológicas foram favoráveis mas o solo encontrava-se coberto por
vegetação seca e rasteira, que dificultou a observação da superfície do terreno e a
identificação de materiais arqueológicos. As condições de visibilidade do solo nas áreas
prospetadas encontram-se descritas na Tabela 8.76 e expostas na Figura 8.41.
No decorrer dos trabalhos prospeção arqueológica não foram identificadas novas
ocorrências de interesse patrimonial
Tabela 8.76 – Caracterização da visibilidade do solo
Zona de projeto
Área de
implantação da
CPV23

Expansão da
IRCL

Visibilidade
para
Estruturas
média

média

Visibilidade
para
Artefactos
baixa

baixa

Caracterização
Características da paisagem: Solo com plantio pontual
de azinheiras e/ou sobreiros e vegetação rasteira
Tipo de solo: Xisto e grauvaque
Características da paisagem: Solos com plantio regular
de pinheiro manso e cedros, com alguma vegetação
rasteira, a par com zonas fortemente povoadas de
estevas
Tipo de solo: Xisto e grauvaque
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8.12.4

Caracterização da área de estudo
A Área de Estudo apresenta um elevado potencial e valor arqueológico, encontrandose na sua extensão um número considerável de ocorrências patrimoniais. No total
identificaram-se 40 ocorrências na AE, predominando o património de categoria
Arqueológica com um total de 38 ocorrências. Das restantes, 2 são de categoria
Arquitetónica (OIP nº 8 e 41) e 1 de categoria Etnológica (OIP nº 40).
A densidade de sítios arqueológicos, principalmente a partir do Bronze Final e Idade do
Ferro, na área do Couto Mineiro de Neves–Corvo, é significativa e poderá estar
relacionada com a exploração mineira de depósitos superficiais ao longo dos tempos.
Ainda que a Ribeira de Oeiras apresente boas condições para a fixação humana, é
evidente a concentração de assentamentos antigos em redor da atual área mineira
industrial. Este fenómeno poderá estar relacionado com a metodologia de prospeção
adotada pelos investigadores Manuel e Maria Maia, no sentido em que os seus
trabalhos se pautaram pela técnica de prospeção arqueológica direcionada (através da
toponímia local e fontes de informação oral) e também por direcionarem os trabalhos
de campo para as áreas que seriam mais afetadas pela instalação de estruturas
industriais. Associados à presença da Ribeira de Oeiras, encontramos núcleos de
povoamento de pequena e média dimensão, como as OIP 4, 6, 10 e 15. Sintomática é a
presença de 4 fortificações no conjunto das 40 ocorrências de âmbito arqueológico
identificadas na Área de Estudo. De carácter defensivo, eventualmente associadas à
proteção e controlo do escoamento de metais, encontram-se os sítios classificados
como fortificações, OIP 5, 7, 16 e 29.
Na Tabela 8.77 listam-se, de entre as OIP cartografadas na Figura 8.41, aquelas que se
situam na AID e na AII.
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Tabela 8.77 – OIP na proximidade das componentes de projeto
Nº DE
REGISTO

DESIGNAÇÃO

CATEGORIA/
TIPOLOGIA

LOCALIZAÇÃO

1

A-do-Pires17

Arqueológico
Alcaria

Almodôvar
União das Freguesias de Almodôvar e
Graça dos Padrões

29

Castelinho dos
Mouros

Arqueológico
Fortificação

Castro Verde
Santa Bárbara de Padrões

30

Neves 4

Arqueológico
Necrópole

37

Boavista

40

Cerro do Calvário

ÁREA DE PROJECTO

AID

COMPONENTE DE
PROJECTO
Expansão da IRCL
A1 – expansão vertical
A2 – expansão para
nova área a
montante

DISTÂNCIA ÀS
COMPONENTES DE
PROJETO
* Submersa sob a
área A1 da IRCL
existente
*A 796 m da nova
área A2 de
expansão da IRCL

AII

Proximidade da área de
Expansão da Lavaria de
Zinco

27 m

Castro Verde
Santa Bárbara de Padrões

AII

Proximidade da área de
Expansão da Lavaria de
Zinco

194 m

Arqueológico
Habitat

Almodôvar
União das Freguesias de Almodôvar e
Graça dos Padrões

AII

Proximidade da zona de
expansão da IRCL

103 m

Etnológico
Morouço

Almodôvar
União das Freguesias de Almodôvar e
Graça dos Padrões

AII

Proximidade da zona de
expansão da IRCL

207 m

17 A OIP nº 1 – A-do-Pires encontra-se submersa pela IRCL existente, já tendo sido alvo das devidas medidas de minimização.
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8.13

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

8.13.1

Considerações gerais
A análise do ordenamento do território é feita com o objetivo de, por um lado,
verificar a compatibilidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial em
vigor na área de estudo e, por outro lado, evidenciar o contributo deste fator
ambiental num contexto de ocupação de terrenos para novos usos propostos com a
implementação de algumas componentes do Projeto de Expansão do Zinco.
Neste contexto, propõe-se, em termos metodológicos, uma análise focalizada nos
seguintes pontos


Modelos de desenvolvimento e ordenamento do território, considerando os
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) incidentes no território em estudo e,
concomitantemente os mais relevantes na identificação de espaços
condicionados à implantação do Projeto;



Servidões administrativas e restrições de utilidade pública que se constituem
como condicionantes ao uso do solo.

A área de estudo considerada é aquela que consta na Figura 7.1, sobre a qual se
recolheu um conjunto variado de informação que permitiu a sua caracterização atual.
A cartografia que fundamenta a análise efetuada será identificada ao longo da
exposição que se segue.

8.13.2

Instrumentos de gestão territorial

8.13.2.1 Considerações gerais
No quadro legislativo, a política de ordenamento do território assenta num sistema de
gestão territorial, concretizado através de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT),
sendo o respetivo regime jurídico (RJIGT) regulamentado pelo Decreto-Lei (DL)
n.º 380/99, de 22 de setembro, e sucessivos Decretos que o têm vindo a alterar.
Este sistema organiza-se num quadro de interação coordenada nos três âmbitos
seguidamente identificados.

Âmbito nacional

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT)
• Planos Sectoriais com Incidência Territorial
• Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT)

Âmbito regional

• Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)

Âmbito municipal

• Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT)
• Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)
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Procurando objetividade, foram, previamente ao desenvolvimento da caracterização,
identificados os IGT em vigor na área de estudo, dos quais foram extraídos para análise
apenas os que se consideraram como mais-valia face aos objetivos definidos,
nomeadamente os que possam condicionar o Projeto.
Nesta conformidade, enquadram-se
subsequentemente se ilustram:

nestas

características

os

IGT

que

8.13.2.2 Âmbito nacional
O âmbito nacional “(…) define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço
nacional, estabelecendo directrizes a considerar no ordenamento regional e municipal
e a compatibilização entre os diversos instrumentos de política sectorial com incidência
territorial, instituindo, quando necessário, instrumentos de natureza especial” (artigo
7.º da Lei n.º 48/98, de 11 de agosto).
Consideraram-se, neste âmbito, os seguintes IGT: PNPOT, PROF do Baixo Alentejo e
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000).
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
O PNPOT (aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificado pela Declaração
de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro) constitui, no quadro do RJIGT, um
instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, com precedência
em relação aos restantes IGT. Ao estabelecer as grandes opções com relevância para a
organização do território nacional, consubstancia, por isso, o quadro de referência a
considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial.
Tendo por base a identificação dos grandes problemas que o país enfrenta, o PNPOT
propõe uma visão para ordenamento do território nacional, no horizonte 2025,
assente num conjunto de opções estratégicas, incorporadas no Modelo Territorial
(Figura 8.42) que posiciona a região do Alentejo no contexto das relações interregionais no espaço nacional e, particularmente, no contexto das relações económicas
entre Portugal e Espanha e o restante espaço europeu.
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Fonte: PNPOT, 2007
Figura 8.42 – Modelo Territorial do PNPOT

A linha de rumo que este Programa pretende imprimir ao território nacional encontrase orientada em torno de seis objetivos estratégicos, sendo de evidenciar, pela
importância que detém no âmbito do projeto em estudo, o 1.º Objetivo – Conservar e
valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural,
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar,
prevenir e minimizar os riscos. Este objetivo encontra-se estruturado num conjunto
articulado de objetivos específicos que desenvolvem e concretizam a estratégia e que
representam também um quadro integrado de compromissos das políticas com
incidência territorial na prossecução dessa estratégia (Tabela 8.78).
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Tabela 8.78 – Objetivos estratégicos e específicos do PNPOT
Objetivos específicos

OBJECTIVO
ESTRATÉGICO 1
Conservar e valorizar a
biodiversidade, os
recursos e o
património natural,
paisagístico e cultural,
utilizar de modo
sustentável os
recursos energéticos e
geológicos, e
monitorizar, prevenir e
minimizar os riscos.



OBJECTIVO
ESTRATÉGICO 2
Reforçar a
competitividade
territorial de Portugal e
a sua integração nos
espaços ibérico,
europeu, atlântico e
global

OBJECTIVO
ESTRATÉGICO 3
Promover o
desenvolvimento
policêntrico dos
territórios e reforçar as
infraestruturas de
suporte à integração e
à coesão territoriais

OBJECTIVO
ESTRATÉGICO 4
Assegurar a equidade
territorial no

1. Desenvolver os sistemas de conhecimento e informação sobre o
ambiente e os recursos naturais
2. Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas
fundamentais para proteger e valorizar a biodiversidade e os recursos
naturais
3. Definir e executar uma estratégia nacional de proteção do solo
4. Promover o ordenamento e a gestão sustentável da silvicultura e dos
espaços florestais
5. Executar a política de gestão integrada da água
6. Definir e executar uma política de ordenamento e gestão integrada da
zona costeira, nas suas componentes terrestre e marítima
7. Executar a estratégia nacional para o mar
8. Definir e executar uma política de gestão integrada dos recursos
geológicos
9. Executar a estratégia nacional para a energia e prosseguir a política
sustentada para as alterações climáticas
10.Proteger e valorizar as paisagens e o património cultural
11. Avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco, e desenvolver
dispositivos e medidas de minimização dos respetivos efeitos
Objetivos específicos
1. Afirmar a dimensão atlântica do País, consolidando o papel estratégico
das Regiões Autónomas como plataformas intermédias entre o
continente europeu e os continentes americano e africano
2. Melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à conectividade
internacional de Portugal no quadro ibérico, europeu, atlântico e
global
3. Reforçar a capacidade de as cidades se afirmarem como motores de
internacionalização e desenvolvimento
4. Promover polos regionais de competitividade e qualificar o emprego
5. Promover um maior equilíbrio na distribuição territorial da população
e assegurar condições de atração de populações com níveis elevados
de qualificação
6. Implementar uma estratégia que promova o aproveitamento
sustentável do potencial turístico de Portugal às escalas nacional,
regional e local
Objetivos específicos
1. Reforçar os centros urbanos estruturantes das regiões, em particular
nas regiões menos desenvolvidas
2. Estruturar e desenvolver as redes de infraestruturas de suporte à
acessibilidade e à mobilidade, favorecendo a consolidação de novas
centralidades urbanas e de sistemas urbanos mais policêntricos
3. Promover um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico,
contrariar a construção dispersa, estruturar a urbanização difusa e
incentivar o reforço de centralidades intraurbanas
4. Promover um desenvolvimento integrado dos territórios de baixa
densidade e das zonas rurais ajustado à sua diversidade, considerando
em especial as necessidades e a especificidade das áreas mais
vulneráveis e despovoadas.
Objetivos específicos

1. Promover o ordenamento das redes de educação do pré-escolar, do
ensino básico e do secundário, da formação
tecnológico/profissionalizante e da educação e formação de adultos, e
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provimento de
infraestruturas e de
equipamentos
coletivos e a
universalidade no
acesso aos serviços de
interesse geral,
promovendo a coesão
social

OBJECTIVO
ESTRATÉGICO 5
Expandir as redes e
infraestruturas
avançadas de
informação e
comunicação e
incentivar a sua
crescente utilização
pelos cidadãos,
empresas e
administração pública
OBJECTIVO
ESTRATÉGICO 6
Reforçar a qualidade e
a eficiência da gestão

implementar critérios de racionalidade no ordenamento territorial do
ensino superior.
2. Desenvolver uma rede nacional de prestação de cuidados de saúde
que garanta a universalidade de acesso e racionalize a procura do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), valorizando os cuidados de saúde
primários e a resposta aos grupos mais vulneráveis.
3. Promover o ordenamento das redes de educação do pré-escolar, do
ensino básico e do secundário, da formação
tecnológico/profissionalizante e da educação e formação de adultos, e
implementar critérios de racionalidade no ordenamento territorial do
ensino superior.
4. Desenvolver uma rede nacional de prestação de cuidados de saúde
que garanta a universalidade de acesso e racionalize a procura do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), valorizando os cuidados de saúde
primários e a resposta aos grupos mais vulneráveis.
5. Desenvolver programas e incentivar ações que melhorem as condições
de habitação, nomeadamente no que se refere aos grupos sociais mais
vulneráveis.
6. Dinamizar redes de equipamentos coletivos e programas para
responder com eficácia às necessidades dos diferentes grupos sociais e
das famílias, promovendo a integração dos grupos mais vulneráveis
face à pobreza e à exclusão social e garantindo a segurança a todos os
cidadãos.
7. Desenvolver uma rede supramunicipal articulada de equipamentos
desportivos e de lazer ativo que valorize a motricidade, aprofunde a
equidade de acesso e qualifique a evolução do sistema urbano.
8. Dinamizar uma rede de equipamentos culturais que valorize
identidades, patrimónios e formas de expressão artística num quadro
de aprofundamento da educação para a cultura e de reforço da
equidade de acesso e da participação nas atividades culturais.
9. Desenvolver os serviços de abastecimento público de água, e de
recolha, tratamento e reutilização de águas residuais e de resíduos,
estruturando a gestão na ótica da coresponsabilidade social e
melhorando os níveis e a qualidade de atendimento.
10.Desenvolver as redes de infraestruturas, de equipamentos e de
serviços de suporte à acessibilidade e à mobilidade, reforçando a
segurança, a qualidade de serviço e as condições de equidade
territorial e social.
11. Planear e implementar uma rede integrada de serviços de Justiça
Objetivos específicos

1. Alargar o acesso à Internet de Banda Larga em todo o país e promover
uma rápida e efetiva apropriação económica e social das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC).
2. Promover as TIC como instrumento fundamental de desenvolvimento
territorial e de coesão social, generalizando a sua utilização na difusão
de informação e na oferta de serviços de interesse público

Objetivos específicos
1. Produzir e difundir o conhecimento sobre o ordenamento e o
desenvolvimento do território.
2. Renovar e fortalecer as capacidades de gestão territorial.
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territorial,
promovendo a
participação
informada, ativa e
responsável dos
cidadãos e das
instituições

3. Promover a participação cívica e institucional nos processos de
ordenamento e desenvolvimento territorial.
Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento
do território.

Destes objetivos e medidas destaca-se o Objetivo Específico 8 – Definir a executar uma
política de gestão integrada dos recursos geológicos, que define, entre outras
medidas prioritárias, promover a criação de áreas de reserva e áreas cativas para a
gestão racional dos recursos geológicos, reforçando a inventariação das
potencialidades em recursos geológicos do PNPOT.

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do Baixo
Alentejo) foi ratificado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro de
2006, e suspenso parcialmente pela Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro. Este
Plano enquadra-se nos planos sectoriais com incidência territorial, cuja elaboração foi
determinada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 118/2000, de 13 de
setembro, em consonância com a Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de
17 de agosto) e as orientações e objetivos do Plano de Desenvolvimento Sustentável
da Floresta Portuguesa, que determinam que o ordenamento e gestão florestal se
façam através de PROF.
Este Plano propõe um ordenamento dos espaços florestais norteado para funções
produtivas em harmonia com outras funções relevantes de proteção e conservação,
garantindo um enquadramento paisagístico equilibrado. Assumem especial relevância
o conjunto de iniciativas conducentes ao redimensionamento da gestão florestal
através de modelos agrupados e a recuperação de áreas ardidas.
Pela análise efetuada à carta síntese do PROF (Figura 8.43), verifica-se que a área de
estudo não interfere com espaços florestais de uso condicionado, salientando-se
contudo a presença de áreas críticas do ponto de vista de incêndio.
De salientar que os limites da ZPE (Zonas de Proteção Especial) de Castro Verde foram
alterados (em março de 2008) após a aprovação do PROF Alentejo (2006), pelo que os
limites válidos, atualmente, para esta área de conservação da natureza são os
apresentados na Figura 8.18 – Áreas de conservação da natureza (Subcapítulo 8.7.2).
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Figura 8.43 – Extrato da carta síntese do PROF Baixo Alentejo
com a área de estudo sobreposta

Plano sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000)
O PSRN 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de
21 de julho, resulta da aplicação das Diretivas n.º 79/409/CEE – Diretiva Aves e
n.º 92/43/CEE – Diretiva Habitats.
Objetiva-se, com a concretização deste plano, a salvaguarda e valorização dos Sítios de
Importância Comunitária (SIC) e das ZPE (Zonas de Proteção Especial), bem como a
manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas
áreas.
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A incidência deste Plano, na área de estudo, resulta da presença do Sítio Guadiana
(PTCON0036), aprovado ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97,
de 28 de agosto, verificando-se que a parte da área de estudo situada na envolvente
da ribeira de Oeiras se insere nesta zona classificada.
Entre os principais fatores de ameaça destacam-se o baixo caudal na época de
estiagem, sobretudo nos afluentes do rio Guadiana, a degradação da qualidade da
água devido a poluição difusa, a abertura de caminhos nas margens do rio e afluentes
e as invasões esporádicas de espécies aquáticas infestantes (e.g. Azolla filiculoides).
Neste sentido, as orientações de gestão são especialmente dirigidas para a
conservação das margens das linhas de água, da vegetação ripícola associada e das
espécies que dependem do meio aquático.
Assim, afiguram-se como eixos de atuação prioritários a gestão de caudais, a melhoria
da qualidade da água, a manutenção da morfologia do leito do rio e a preservação da
vegetação ribeirinha, bem como a promoção do desenvolvimento dos bosques de
azinho, zambujeiro e alfarrobeira.
As orientações de gestão sugerem ainda que sejam condicionadas as intervenções nas
margens e leito de linhas de água e recomenda a monitorização da qualidade da água
e um maior controlo na rejeição de efluentes.
A área de estudo também coincide parcialmente com a ZPE de Castro Verde
(PTZPE0046), criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, com a
redação dada pelo Decreto-Lei 59/2008, de 27 de março (Figura 8.18,
subcapítulo 8.7.2).
Destaca-se como fator principal de ameaça para a ZPE o desaparecimento dos
sistemas agrícolas extensivos. Outros fatores de ameaça prendem-se com a
mortalidade de aves devido à rede de linhas de transporte de energia (instaladas e
projetadas), desrespeito das atividades agrícolas pelo ciclo de vida das espécies,
infraestruturas rodoviárias (projetadas e existentes) e perseguição direta (abate a tiro
e colecionismo).
As orientações de gestão para a ZPE de Castro Verde são dirigidas prioritariamente
para a conservação das aves estepárias. Neste âmbito deverá ser encarada como
fundamental, entre outras, a manutenção de manchas florestais de montado de sobro
e azinho, particularmente as menos densas, e os olivais tradicionais. As orientações
referem também que deverá ser condicionada a construção de infraestruturas no
interior da ZPE, bem como monitorizada a qualidade da água, com vista à sua
melhoria, e regularizada a extração de inertes e de minério.

8.13.2.3 Âmbito regional
De âmbito regional, consideram-se relevantes os Planos Regionais de Ordenamento do
Território – PROT que “(…) definem a estratégia regional de desenvolvimento
territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional (…), constituindo o
quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do
território” (artigo 51.º do DL n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações
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introduzidas pelos DL n.º 316/2007, de 19 de setembro e n.º 181/2009, de 7 de
agosto).
Este âmbito concretiza-se, na área de estudo, através do Plano Regional de
Ordenamento do Território para a Região do Alentejo (PROT – Alentejo), cuja
elaboração foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 28/2006, de
23 de março, com a retificação que lhe é dada na Declaração n.º 28-A, publicada em
Diário da República a 19 de maio de 2006, tendo o Plano sido aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto de 2010. A elaboração deste
Plano visou a espacialização de estratégias de desenvolvimento territorial para as NUT
II Alentejo, envolvendo um conjunto de 47 municípios, incluindo os de Castro Verde e
Almodôvar, concelhos onde se insere o Projeto em estudo.
Em conformidade com as Opções para o Desenvolvimento do Território do PNPOT
para a região do Alentejo, a visão estratégica do PROT Alentejo adota uma abordagem
holística, propondo um modelo de desenvolvimento e de estruturação territorial que
acrescenta qualidade de vida, coesão e competitividade regional. Partindo desta ideiachave estruturam-se 4 Eixos Estratégicos de base territorial que se materializam
através de objetivos estratégicos (Tabela 8.79), destacando-se atendendo à natureza
do Projeto em estudo, o Eixo Estratégico 3 – Diversificação e qualificação da base
económica regional, com especial enfoque para o Objetivo Estratégico 1 – Reforçar e
desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores tradicionais
estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e consolidar o
desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando
a base económica e afirmando novos sectores de especialização regional.
Tabela 8.79 – Eixos e objetivos estratégicos do PROT Alentejo

EIXO ESTRATÉGICO 1
Integração territorial e
abertura ao exterior



EIXO ESTRATÉGICO 2
Conservação e
valorização do
ambiente e do
património natural

Objetivos estratégicos
1. Potenciar a abertura da região ao exterior, tirando partido do seu
posicionamento geográfico privilegiado no contexto nacional e ibérico,
reforçando a competitividade das redes de infraestruturas de
transporte e promovendo a constituição de um sistema regional de
logística empresarial, por forma a dotar a região de condições de
elevada qualidade de atração de empresas e de desenvolvimento
empresarial.
2. Promover a internacionalização da região, através da consolidação da
conectividade urbana externa, do desenvolvimento de serviços
avançados e de uma aposta urbana diferenciadora.
3. Afirmar em termos europeus e internacionais os recursos naturais e a
paisagem, em prol de uma maior integração territorial e de uma
estratégia de construção de redes
Objetivos estratégicos
1. Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização
da biodiversidade através de uma integração sólida entre a gestão dos
sistemas naturais, em especial nas áreas classificadas para a
conservação da natureza, e as oportunidades que se oferecem às
atividades produtivas.
2. Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos
recursos naturais.
3. Prevenir os fatores e as situações de riscos naturais e tecnológicos e
desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respetivos
impactes e controlar e mitigar os processos associados à
desertificação.
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4. Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a
proteção da rede hidrográfica e dos aquíferos e uma política de uso
eficiente da água.
5. Valorizar e ordenar o Litoral potenciando o seu valor ambiental e
económico à escala regional e nacional.
6. Assegurar uma gestão eficaz dos resíduos no que se refere à
reciclagem multimaterial, valorização orgânica, incineração, com
recuperação de energia, e confinamento técnico.
Objetivos estratégicos

EIXO ESTRATÉGICO 3
Diversificação e
qualificação da base
económica regional

EIXO ESTRATÉGICO 4
Afirmação do
policentrismo e do
desenvolvimento rural

1. Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os
sectores tradicionais estratégicos ampliando e qualificando as
respetivas cadeias de valor, e consolidar o desenvolvimento das
atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a
base económica e afirmando novos sectores de especialização
regional.
2. Desenvolver o modelo de produção agro-florestal e agroindustrial com
base nas fileiras estratégicas regionais, garantindo a utilização racional
dos recursos disponíveis, promovendo a diversificação e valorização
das produções e tornando operativa a multifuncionalidade dos
sistemas agro‐silvo‐pastoris e do património agrícola e rural.
3. Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na
multifuncionalidade da agricultura e na melhoria global da qualidade
de vida.
4. Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta
qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e
patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de
elevada qualidade e identidade na Região.
5. Promover a constituição de uma Rede Regional de Ciência, Tecnologia
e Inovação ajustada ao perfil produtivo regional e às dinâmicas
económicas regionais, fomentadora da competitividade empresarial e
respondendo aos desafios da modernização e qualificação da base
económica regional.
Objetivos estratégicos
1. Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito regional, assente num
conjunto de centros urbanos de nível superior, capazes de articular
redes regionais, de promover a sua integração funcional e de gerar
níveis acrescidos de cooperação estratégica.
2. Estruturar redes de centros urbanos sub-regionais assentes na
concertação intermunicipal de recursos e equipamentos, capazes de
sustentar a coesão territorial e de garantir o acesso a serviços
coletivos e funções urbanas de gama alargada.
3. Garantir a qualificação das concentrações urbanas estruturantes
através da regeneração e valorização urbanística e da potenciação dos
valores patrimoniais existentes.
4. Articular as redes de acessibilidade e organizar os sistemas de
transporte em torno de uma mobilidade sustentável, de forma a
consolidar o sistema urbano policêntrico e a promover a equidade
territorial.
5. Promover o acesso às redes e ao uso das TIC, nomeadamente por
parte das empresas e dos serviços públicos, contribuindo para um
desenvolvimento mais integrado e uma maior coesão territorial.
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8.13.2.4 Âmbito municipal
Os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal são os que assumem maior
destaque nesta análise, dado o seu carácter regulamentar, que definem, nos termos
do artigo 7.º da Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, o regime de uso do solo e a respetiva
programação, de acordo com as diretrizes emanadas de âmbito nacional e regional e
com as opções próprias de desenvolvimento estratégico.
Nesta sequência, dá-se especial enfoque aos Planos Municipais de Ordenamento do
território (PMOT), nomeadamente os Planos Diretores Municipais (PDM), Planos de
Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP).
Plano Diretor Municipal
Nos termos do artigo 84º do Decreto-Lei n.º 380/9918, de 22 setembro: “… O plano
director municipal estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas,
integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial
de âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de organização espacial do
território municipal; (…) O plano director municipal é um instrumento de referência
para a elaboração dos demais planos municipais de ordenamento do território e para o
estabelecimento de programas de acção territorial, bem como para o desenvolvimento
das intervenções sectoriais da administração do Estado no território do município, em
concretização do princípio da coordenação das respectivas estratégias de ordenamento
territorial. (…); O modelo de organização espacial do território municipal tem por base
a classificação e a qualificação do solo.”
Nesta sequência, e verificando-se que a área de estudo se localiza em terrenos que
administrativamente integram os concelhos de Almodôvar e Castro Verde, tomam-se
como referência os respetivos Planos Diretores Municipais:


O Plano Diretor Municipal do município de Almodôvar (PDM de Almodôvar) foi
ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 13/98, de 27 de janeiro,
alterado pelo Aviso n.º 696/2011, de 7 de janeiro (1.ª alteração) e retificado pela
Declaração n.º 80/2011, de 4 de abril (1.ª retificação).



O Plano Diretor Municipal do município de Castro Verde (PDM de Castro Verde)
foi ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 59/93, de 13 de
outubro
e
alterado
por
adaptação
pela
Deliberação
n.º
2 271/2010, de 7 de dezembro.
Em função do uso dominante proposto, os PDM em questão categorizam a área de
estudo, considerando o zonamento cartografado na Figura 8.44 - Ordenamento do
Território.
Cabe, no entanto, referir, que a síntese cartográfica que consta nesta figura resultou
de uma reclassificação das unidades cartografadas (estandardização da respetiva
nomenclatura), para efeitos de simplificação da análise e da cartografia. A
compatibilização utilizada seguiu, de um modo geral, as classes de espaços definidas
no RJIGT (Tabela 8.80).

18 Artigo alterado pelo seguinte diploma: DL n.º 316/2007, de 19 de setembro
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Tabela 8.80– Compatibilização da nomenclatura utilizada nas cartas de ordenamento dos
concelhos de Almodôvar e Castro Verde
CLASSE DE ESPAÇO
Solo urbano

Espaço urbano/
urbanizável
Espaço agrícola
Espaço florestal
Espaço natural

Solo rural

Espaço de
indústria extrativa

Outros espaços

COMPATIBILIZAÇÃO
ALMODÔVAR
CASTRO VERDE
Áreas consolidadas;
Espaço urbano/urbanizável
Áreas de expansão
--Reserva Agrícola Nacional
Áreas agrosilvopastoris
--Áreas silvopastoris
--Reserva Ecológica Nacional
Área de prospeção e pesquisa
de recursos mineiros;
--Áreas com contrato de
exploração
Área Agroflorestal do
biótopo de Castro Verde;
--Solos de Transformação
Condicionada
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A representatividade das classes de espaço identificadas na área de estudo é
apresentada no Tabela 8.81.
Tabela 8.81 – Classes de espaço identificadas na área de estudo
CLASSE DE ESPAÇO
Solo urbano

Solo rural

Na AE
(ha)

(% na AE)

Espaço urbano/ urbanizável

27,67

1,32

Espaço agrícola

79,18

3,77

Espaço florestal

1 061,50

50,50

Espaço natural

667,08

31,74

Espaço de indústria extrativa

162,45

7,73

943,0

44,9

820,01

39,01

123,01

5,85

2 102,6

NA

Outros espaços
-Área agroflorestal do biótopo
de Castro Verde
- Solos de transformação
condicionada
Área de estudo (AE)*

Nota 1: *o somatório das várias classes de espaço não é igual à área de estudo porque há sobreposições entre as
várias classes de espaço.

Como se constata da observação do Tabela 8.81, na área de estudo predominam os
solos rurais, ocupando o solo urbano apenas 1,32% da área de estudo.
Dentro do solo rural, o espaço dominante é o espaço florestal que ocupa pouco mais
de metade da área de estudo, logo seguido da área agroflorestal do biótopo de Castro
Verde (com cerca de 39%) e do espaço natural (com cerca de 32%). De salientar que,
dentro do solo rural, o espaço agrícola tem uma expressão muito reduzida na área de
estudo, ocupando apenas cerca de 79 ha.
Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP)
Considerados hierarquicamente inferiores ao PDM, os PU e PP são planos a escalas
superiores, apresentando maior detalhe. Os PU “concretizam, para uma determinada
área do território municipal, a política de ordenamento do território e de urbanismo,
fornecendo um quadro de referência para a aplicação das políticas urbanas e definindo
a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os critérios de transformação do
território” (artigo 87º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º
316/2007, de 19 de setembro). Já os PP “desenvolvem e concretizam propostas de
ocupação de qualquer área do território municipal, estabelecendo regras sobre a
implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a
forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e
inserção urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial
das demais atividades de interesse geral” (artigo 90.º Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de
setembro).
Neste sentido, foi consultado o sítio de internet da Direção-Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), assim como, os das Câmaras
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Municipais de Almodôvar e Castro Verde, tendo-se, entretanto, constatado que o
único plano deste tipo existente na área de estudo é o Plano de Pormenor de Senhora
da Graça dos Padrões (PP da Srª. da Graça dos Padrões), estabelecido para a freguesia
atualmente designada por União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões,
concelho de Almodôvar, aprovado e ratificado pela Portaria n.º 1087/95, de 5 de
setembro; preâmbulo retificado pela Declaração de Retificação n.º 140/95, de 31 de
outubro e plano alterado pela Declaração n.º 178/97 (2ª Série) da DGOTDU, publicada
no DR n.º 199 - II Série B, 29-08-1997.
Este plano, contudo, diz respeito a uma área situada fora do Complexo Mineiro de
Neves-Corvo pelo que não será alvo de análise neste estudo.

8.13.3

Condicionantes ao uso do solo

8.13.3.1 Considerações iniciais
As condicionantes ao uso do solo que foram alvo de análise no âmbito deste fator
ambiental são as Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP) que constituem
limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de utilização do solo.
O conhecimento destas áreas condicionadas torna-se fundamental para determinar os
limites de utilização das mesmas e também para informar o proponente das situações
em que a alteração ao uso do solo dessas áreas requer a consulta de entidades com
competência específica.
Nesta conformidade, refletem-se, neste ponto, as condicionantes apresentadas nos
extratos originais das Plantas de Condicionantes dos PDM de Almodôvar e Castro
Verde.
A compilação da informação recolhida consta na Figura 8.45 - Carta de Condicionantes
ao Uso do Solo, indicando-se, na Tabela 8.82, as condicionantes ao uso do solo
identificadas na área de estudo. Salienta-se que a especificidade de certas
condicionantes requer a elaboração de cartografia singular. Enquadra-se nestas
características a Reserva Ecológica Nacional (REN), que se apresenta, de forma
desagregada, na Figura 8.46 – REN desagregada.

358

M1139

18749

!
(

PORTO

!
(

A

BRAGANÇA

BRAGA

VILA REAL
!
(

H

±

!
(

!
(

AVEIRO VISEU
!
(

!
(

GUARDA
!
(

COIMBRA

N

17749

!
(

LEIRIA CASTELO BRANCO
!
(

!
(

SANTARÉM PORTALEGRE
!
(

!
(

LISBOA
!
.
SETÚBAL ÉVORA

A

16749

-230576

15749

Stª Bárbara dos Padrões

CONCELHO
DE
ALMODÔVAR

14749

P

13749

!
(

!
(

BEJA

S

12749

!
(

E

11749

O C E AN O AT LÂ N T I CO

10749

-230576

9749

FARO
!
(

CPV23

Limite da área de estudo

-231576

A-do-Neves

Fonte: SOMINCOR, S.A. (2016)

Projeto de 6Expansão
do Zinco
7
M11
Projeção superficial do
Jazigo do Lombador Fase 2

-232576

Infraestruturas novas ou sujeitas a alteração

Expansão da IRCL (A1+A2)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A2
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

CONCELHO DE ALMODÔVAR

Área Industrial

Sobre área já ocupada

A1
!

A-do-Corvo

CPV23

(
!

!

CONCELHO DE CASTRO VERDE

-232576

-231576

Área de implantação dos principais
elementos existentes no Complexo Mineiro

(
!

Para uma nova área já anteriormente intervencionada

Fonte: SOMINCOR, S.A. (2016)
!

!

!

!

A-do-Neves

Rede hidrográfica principal

0

Ramal ferroviário de Neves-Corvo
Rede rodoviária

Srª da Graça de Padrões

-233576

Limite de concelho

!
.

)
"

Fonte: CAOP, DGT (2016)

0

68
11
M

-233576

!

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
Reserva Ecológica Nacional
!
!
!
!
!

!!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
!!
!!

Reserva Agrícola Nacional

A1

Montado de Azinho

Concessões de Indústrias Extrativas
Fonte: Planta de Condicionantes do PDM de Castro Verde (1993)

Delimitações

A2

Áreas de Prospeção e Pesquisa de Recursos Mineiros

M1
16
9

Proteção da Paisagem e dos Recursos Naturais

67
N2

Reserva Ecológica Nacional

-235576

0

od
Joã
S.

os

ros
irei
lde
a
C

Vértice Geodésico

Indústria Extrativa

Áreas com Contrato de Exploração

CONCELHO DE MÉRTOLA

Rede de Águas

#
*
!
.

Estação Elevatória
Poço
Fossa Sética

9749
10749
11749
Sistema de coordenadas: ETRS89 - TM06
Base cartográfica - Extrato da Carta Militar de Portugal, esc. 1:25 000,
folhas nº 556, 564 e 565, IGeoE

as

Fonte: Planta de Condicionantes do PDM de Almodôvar (1997)

M11
70

"
)

Mte da
s Viúv

Rede de Esgotos

M1219

SIGRefª.T2014-366-00\EIA\03116\03116Figura8_45.mxd

-234576

-234576

!
!
!
!
!

Instalação de Rejeitados
do Cerro do Lobo

-235576

!

12749

13749
0

Esc. 1:25 000

14749
1 km

15749

16749

17749

Figura 8.45 - Condicionantes ao uso do solo na área de estudo

18749

-236576

!

#
*

!

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Esta página foi deixada propositadamente em branco

360

M1139

18913
BRAGANÇA

BRAGA
!
(

PORTO

!
(

A

±

!
(

VILA REAL
!
(

H

17913

!
(

AVEIRO VISEU
!
(

!
(

GUARDA
!
(

COIMBRA

N

16913

!
(

LEIRIA CASTELO BRANCO
!
(

!
(

SANTARÉM PORTALEGRE
!
(

!
(

LISBOA
!
.
SETÚBAL ÉVORA
!
(

S

!
(

A

15913

Stª Bárbara dos Padrões

CONCELHO
DE
ALMODÔVAR

14913

-230451

13913

P

12913

BEJA
!
(

E

11913

O C E AN O AT LÂ N T I CO

FARO
!
(

CPV23

-231451

M116
7

(
!

-231451

10913

-230451

9913

A-do-Neves

CONCELHO DE CASTRO VERDE

-232451

-232451

A-do-Corvo

CONCELHO DE ALMODÔVAR

Área Industrial

M1168

A-do-Neves

-233451

Área de implantação dos principais
elementos existentes no Complexo Mineiro

-233451

Limite da área de estudo
Srª da Graça de Padrões

Fonte: SOMINCOR, S.A. (2016)

Projeto de Expansão do Zinco
Projeção superficial do
Jazigo do Lombador Fase 2
CPV23

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A2

Sobre área já ocupada

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A2

Para uma nova área já anteriormente intervencionada

Fonte: SOMINCOR, S.A. (2016)
!

!

!

!

!

!

!

-234451

Expansão da IRCL (A1+A2)

A1
!

!

A1

Infraestruturas novas ou sujeitas a alteração

!

M1
16
9

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

67
N2

Cursos de água e respetivos leitos e margens

-235451

-235451

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

CONCELHO DE MÉRTOLA

Fonte: shapefile da CCDR Alentejo (2016); Legenda de acordo com o DL166/2008,
de 22 ago com a redação dada pelo DL 239/2012, 2 de nov

10913

Sistema de coordenadas: ETRS89 - TM06
Base cartográfica - Extrato da Carta Militar de Portugal, esc. 1:25 000,
folhas nº 556, 564 e 565, IGeoE

11913

12913

13913
0

14913
Esc. 1:25 000

1 km

Viúvas

9913

M11
70

Limite de concelho

Mte da
s

Ramal ferroviário de Neves-Corvo
Rede rodoviária

9
M121

SIGRefª.T2014-366-00\EIA\03116\03116Figura8_46.mxd

CONCELHO DE MÉRTOLA

Zonas ameaçadas pelas cheias

Fonte: CAOP, DGT (2016)

S.

iros
eire
ald
C
os
od
Joã

15913

16913

17913

Figura 8.46 - REN desagregada na área de estudo

18913

-236451

-234451

(
!

!

Instalação de Rejeitados
do Cerro do Lobo

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Esta página foi deixada propositadamente em branco

362

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Tabela 8.82 – Condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo
Recursos Hídricos
Recursos Geológicos
Recursos naturais

Recursos Agrícolas e Florestais
Recursos Ecológicos

Infraestruturas

Infraestruturas de saneamento
básico
Infraestruturas elétricas
Infraestruturas ferroviárias
Infraestruturas rodoviárias
Outras Infraestruturas

Domínio Público Hídrico (DHP)
Limite de concessões de indústria extrativa/
áreas com contrato de exploração
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Árvores protegidas por legislação nacional
Áreas de Conservação da Natureza
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Abastecimento de água e saneamento
Infraestruturas elétricas
Rede ferroviária
Rede rodoviária
Vértices geodésicos

Face às condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo e referidas na
tabela anterior, apresenta-se uma breve abordagem a cada tipo de condicionante,
fazendo-se o respetivo enquadramento legal que institui as servidões e restrições de
utilidade pública que lhes estão associadas, quando aplicável.
8.13.3.2 Recursos naturais
Domínio público hídrico
O Domínio Público Hídrico (DPH) é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua
natureza, são considerados de uso público e de interesse geral, pelo que se justifica o
estabelecimento de um regime de carácter especial aplicável a qualquer utilização ou
intervenção nas parcelas de terreno, localizadas nos leitos das águas do mar, correntes
de água, lagos e lagoas, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes, com
vista à sua proteção. Por conseguinte, nos terrenos do DPH deverá garantir-se o acesso
universal à água e a passagem ao longo das águas.
A constituição da servidão administrativa e restrição de utilidade pública relativa a este
domínio segue o regime previsto na Lei n.º 54/200519 de 15 de novembro, na Lei
n.º 58/200520 de 29 de dezembro e no DL n.º 226-A/200721, de 31 de maio. Em função
da natureza jurídica subjacente, o domínio hídrico subdivide-se em:


O DPH respeitante às águas públicas. Os bens, naturais ou artificiais, que
constituem o DPH estão, nos termos da lei, submetidos a um regime especial de
proteção com vista a garantir que desempenham o fim de utilidade pública a
que se destinam, regime que os subtrai à disciplina dos bens do domínio
privado, tornando-os “inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis”. O DPH

19 Alterada pela Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 11 de janeiro, pela Lei n.º 78/2013, de 21 de janeiro e pela Lei
n.º 34/2014, de 19 de junho
20 Alterada pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de fevereiro, pelo DL n.º 245/2009, de 22 de setembro, pelo DL
n.º 60/2012, de 14 de março e pelo DL n.º 130/2012, de 22 de junho
21 Alterado pelos seguintes diplomas: DL n.º 391/2007, de 21 de dezembro, DL n.º 93/2008, de 4 de junho, DL n.º 107/2009, de 15
de maio, DL n.º 245/2009, de 22 de setembro, DL 82/2010, de 2 de julho e Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto
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subdivide-se em domínio público marítimo, domínio público fluvial e lacustre e
domínio público das restantes águas.


Domínio hídrico pertença de particulares, sob jurisdição de uma entidade
pública, comummente designada por entidade administrante do domínio
hídrico, variável, consoante as funções que lhes são cometidas.

De acordo com a Figura 8.45, identificou-se na área de estudo a presença de linhas de
água, para as quais se deverá garantir a passagem ao longo das suas águas,
constituindo-se, para o efeito, uma área condicionada correspondente a uma faixa de
10 m. A este nível, refira-se que não foram marcadas na Figura citada, as áreas de
proteção a estas linhas de água, facto resultante da reduzida dimensão e consequente
ausência de visibilidade da mesma, atendendo à escala na qual se entendeu
apresentar a cartografia.

8.13.3.3 Recursos geológicos
Limite de concessões de indústria extrativa e áreas com contrato de exploração
Relativamente a esta condicionante verifica-se que apenas o PDM de Almodôvar
contempla a existência de áreas associadas à indústria extrativa (assumindo-se que
resultantes da existência do Complexo Mineiro de Neves-Corvo e das correspondentes
áreas de concessão mineira associadas), enquanto o PDM de Castro Verde, apesar de
ser datado de 1993 (data à qual a SOMINCOR já tinha em exploração o Complexo
Mineiro de Neves-Corvo) não identifica nenhuma área associada à indústria extrativa
como condicionante ao uso do solo.

8.13.3.4 Recursos agrícolas e florestais
Reserva Agrícola Nacional
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) (cujo atual regime jurídico foi aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, tendo posteriormente a Portaria
n.º 162/2011, de 18 de abril, vindo a fixar os limites e condições a observar para a
viabilização de utilizações não agrícolas em solos da RAN) foi criada com o intuito de
estabelecer um conjunto de regras de salvaguarda de áreas de maior aptidão agrícola,
cuja ocupação irracional, para além de destruir a sua vocação natural, originava
problemas de segurança, salubridade e manutenção, de difícil solução e custos
elevados.
Desta forma, a necessidade da RAN surgiu mediante as constantes pressões
urbanísticas e industriais exercidas em solos de elevada produtividade, os quais
enquanto elementos fundamentais no equilíbrio ecológico das paisagens, não só pela
função que desempenham na drenagem das diferentes bacias hidrográficas, mas
também pelo facto de constituírem um suporte para a produção vegetal, em especial a
destinada à alimentação, deverão ser considerados como reserva estratégica nacional
e instrumentos de desenvolvimento agrícola.
De facto, a RAN enquanto restrição de utilidade pública está articulada com o quadro
estratégico e normativo constante no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no
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Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), na Estratégia
Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territoriais relevantes,
nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e planos sectoriais.
A Reserva Agrícola Nacional relativa ao município de Almodôvar e a parte do município
de Castro Verde é aprovada pela Portaria n.º 971/90, de 10 de outubro, encontrandose, no entanto, em vigor a delimitação constante dos respetivos PDM.
A cartografia das áreas de RAN identificadas na área de estudo teve por base a
informação contida nas Plantas de Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos,
tendo a mesma sido apresentada na Figura 8.45 – Carta de Condicionantes.
Da observação da carta de condicionantes constata-se que as áreas de RAN têm uma
expressão pouco significativa, ocupando, na área de estudo apenas cerca de 72,7 ha
(correspondendo a cerca de 3,4%).
Associadas, essencialmente, às zonas adjacentes à principal linha de água existente –
ribeira de Oeiras – as áreas integradas na RAN caracterizam-se por zonas de maior
humidade do solo, tendo subjacente um sistema de aluviões, que fazem delas, áreas
de terrenos com elevada aptidão agrícola.
Árvores protegidas por legislação nacional
Na área de estudo existe, no concelho de Castro Verde, uma vasta área de montado de
azinho, árvore protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, que,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho,
estabelece o regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira.
O montado de azinho existente na área de estudo ocupa cerca de 613 ha, o que
corresponde a cerca de 29% da área de estudo.
De acordo com a legislação em vigor, artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de
maio, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, em
povoamentos de azinheira não são permitidas conversões, exceto, entre outros, se as
mesmas visarem a realização de empreendimentos de imprescindível utilidade pública
(sendo para o efeito necessário obter a respetiva declaração nos termos estabelecidos
no artigo 6.º). Por outro lado, o corte ou arranque azinheiras em povoamento ou
isolados, carece de autorização nos termos do artigo 3.º do referido diploma legal.
De salientar que, nos termos do artigo 7.º, as disposições contidas no referido diploma
de proteção às azinheiras prevalecem sobre os regulamentos ou quaisquer normas
constantes de instrumentos de gestão territorial.

8.13.3.5 Recursos ecológicos
Áreas de conservação da natureza
A área de estudo coincide parcialmente com a Zona de Proteção Especial para as Aves
PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde (criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23
de setembro, com a redação que lhe é dada pelo Decreto Lei 59/2008, de 27 de março)
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e com o Sítio de Interesse Comunitário PTCON0036 – Sítio Guadiana (aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto).
Estas áreas são caracterizadas no Subcapítulo 8.7.2 no âmbito do fator ambiental
Sistemas Ecológicos.
Reserva Ecológica Nacional
A Reserva Ecológica Nacional (REN) tem sido considerada um instrumento
fundamental na política de ordenamento do território, pelo papel que detém na
regulação do uso de áreas de elevada sensibilidade do ponto de vista ambiental,
fundamentais para o equilíbrio do território e para a segurança de pessoas e bens.
A REN é definida como uma “estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que,
pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos
naturais, são objeto de proteção especial” (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto22, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro).
As condições e requisitos a que ficam sujeitas as atividades a realizar em solos
pertencentes à REN estão regulamentadas na Portaria n.º 419/2012, de 20 de
dezembro.
A delimitação da REN do concelho de Almodôvar encontra-se aprovada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 149/97, de 10 de setembro, alterada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 134/2004, de 14 de setembro.
A REN relativa ao município de Castro Verde encontra-se aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 146/95, de 22 de novembro;
Tendo em conta as cartas de condicionantes dos PDM de Almodôvar e Castro Verde
foram cartografadas na Figura 8.45 – Carta de Condicionantes, as áreas de REN
existentes na área de estudo. Observando a referida figura, verifica-se que a maior
parte da área de estudo (cerca de 66%) está integrada em zonas sujeitas ao regime da
REN, incluindo a área industrial de Neves-Corvo, cuja existência é anterior ao PDM de
Castro Verde.
Tomando como referência as cartas de REN publicadas pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR- Alentejo), foi também
efetuada uma Carta de REN desagregada (Figura 8.46) tendo em conta a
correspondência entre as designações das classes de REN utilizadas pela CCDR (de
acordo com o DL n.º 93/90, de 19 de março, alterado pelos DL n.º 316/90, de 13Out,
DL n.º 213/92, de 12Out, DL n.º 75/95, de 20Abr, DL n.º 203/2003, de 1Out e DL n.º
180/2006, de 6Set) com as novas categorias de áreas integradas na REN estabelecidas
no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação que lhe é
dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, conforme tabela 8.83.

22 Retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho
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Tabela 8.83 – Correspondência entre categorias de áreas integradas na REN
NOVAS CATEGORIAS DE ÁREAS INTEGRADAS NA REN
DL N.º 166/2008, DE 22 DE AGOSTO REPUBLICADO PELO
DECRETO-LEI N.º 239/2012, DE 2 DE NOVEMBRO – ANEXO IV

Cursos de água e respetivos leitos e margens
Zonas ameaçadas pelas cheias
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

ÁREAS DE REN DEFINIDAS NAS SHAPES DA
CCDR ALENTEJO – ABRIL 2016
DL N.º 93/90, DE 19 DE MARÇO*
Leitos dos cursos de água
As margens não integravam a REN
Zonas ameaçadas pelas cheias
Cabeceiras das linhas de água
Áreas com risco de erosão

*alterado pelo DL n.º 316/90, de 13Out, 213/92, de 12Out, 75/95, de 20Abr, DL 203/2003, de 1Out e DL 180/2006, de 6Set

De acordo com o diploma referido, as áreas com risco de erosão constituem “(…)
áreas, que devido às suas características de solo e declive, estão sujeitas à perda
excessiva de solo por ação do escoamento superficial”. As cabeceiras de linhas de água
e as áreas de máxima infiltração integram áreas relevantes para a sustentabilidade do
ciclo hidrológico terrestre que “(…) devido à natureza do solo, às formações geológicas
aflorantes e subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à
ocorrência de infiltração e recarga natural dos aquíferos (…)”. Estes ecossistemas são
importantes na salvaguarda da quantidade e qualidade de água, com a finalidade de
prevenir ou evitar a sua escassez. Por fim, as zonas ameaçadas pelas cheias
correspondem a “(…) áreas suscetíveis de inundação por transbordo de água do leito
dos cursos de água devido à ocorrência de caudais elevados” (Secção III do Anexo I).
A representatividade destas áreas encontra-se indicada no Tabela 8.84.
Tabela 8.84– Áreas de REN
SISTEMAS DA REN
Cursos de água e respetivos leitos e
margens
Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo
Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos
Zonas ameaçadas pelas cheias

NA AE
(ha)

% NA AE

51,68

2,46

1 184,52

56,35

115,17

5,48

30,23

1,44

Como se constata da observação da tabela anterior, na área de estudo predominam
claramente as áreas com risco de erosão (que representam cerca de 56% da AE).

8.13.3.6 Infraestruturas
Infraestruturas de saneamento básico
Os problemas de engenharia sanitária e ambiental merecem uma especial atenção,
pelo direto reflexo na qualidade de vidas das populações e na preservação da saúde
pública e dos recursos naturais. Numa matéria tão delicada, é, portanto, indispensável
assegurar a proteção sanitária dos canais e depósitos destinados a essa finalidade,
condicionando a realização, nos terrenos confinantes, de quaisquer obras ou ações
que possam de algum modo afetar a pureza e a potabilidade da água.
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A constituição de servidões relativas a este tipo de infraestruturas segue o regime
previsto no DL n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944, conjugado com o regime geral
de constituição de servidões que resulta do Código de Expropriações (C.E.), aprovado
pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro.
Na carta de condicionantes podem identificar-se algumas infraestruturas no concelho
de Almodôvar: uma estação elevatória, um poço, uma fossa séptica.
Infraestruturas elétricas
A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção,
transporte e distribuição de energia elétrica segue o regime previsto no Decreto-Lei
n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, e no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, no
Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960, e no Regulamento de Licenças
para Instalações Elétricas (RLIE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26:852, de 30 de julho
de 1936.
Da observação da Carta de Condicionantes constata-se que a área de estudo é
atravessada no extremo NW por um troço da linha elétrica de muito alta tensão de
Ourique - Neves-Corvo, explorada à tensão nominal de 150kV.
Contrariamente ao estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de
junho, os PDM de Almodôvar e Castro Verde não incluem referência cartográfica a esta
linha elétrica na sua Carta de Condicionantes.
Nos termos do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT),
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, as linhas elétricas
devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível
para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e
regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem afetar a segurança do
caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de telecomunicação, ou
causar danos às canalizações de água, gás ou outras.
Infraestruturas ferroviárias
A SOMINCOR é detentora de um ramal ferroviário próprio para escoamento direto de
concentrados. Esta linha inicia-se no interior das instalações da Mina de Neves-Corvo
(Couto Mineiro), sensivelmente a 30 km de Ourique, e entronca na Linha do Alentejo
(na estação de Ourique), promovendo a ligação entre a mina e a rede ferroviária
regional. Este ramal está representado na Carta de Condicionantes no sector NW da
área de estudo.
Integram o domínio público ferroviário os bens pertencentes à infraestrutura
ferroviária, designadamente:
a) As linhas férreas e ramais que constituem a rede ferroviária nacional;
b) As linhas férreas e os ramais que tenham sido desclassificados da rede
ferroviária nacional;
c)

Todas as outras linhas férreas ou ramais que devam ser considerados como
rede ferroviária de interesse nacional, ainda que não formalmente integrados
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nesta;
(…)
O regime das servidões do domínio público ferroviário foi estabelecido no Decreto-Lei
n.º 276/2003, de 4 de novembro. De acordo com o artigo 11.º deste diploma legal,
“Quando outra delimitação não for estabelecida ou não resultar da natureza do
suporte da via, considera-se que a área de implantação das linhas férreas é constituída
pelas faixas de terreno demarcadas através das arestas superiores das áreas escavadas
ou das arestas inferiores do talude dos aterros, em que os carris se encontram
colocados ou, na falta destes pontos de referência ou de outros indícios, por linhas
traçadas a 1,5 m da aresta exterior dos carris externos da via (…).”
Nos termos do artigo 15º “Nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou
ramais ou de outras instalações ferroviárias em relação às quais se justifique a
aplicação do presente regime, nomeadamente as subestações de tração elétrica, é
proibido, entre outros, “a) Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de
materiais ou plantação de árvores a distância inferior a 10 m, sem prejuízo do disposto
no n.º 2;b) Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da
linha férrea, sem prejuízo do disposto no n.º 3”
Nos termos do artigo 16º é proibido, entre outros, “Exercer nas proximidades da linha
férrea qualquer actividade que possa (…) provocar perturbações à circulação,
nomeadamente realizar quaisquer actividades que provoquem fumos, gases tóxicos ou
que impliquem perigo de incêndio ou explosão”; Manter actividades de índole
industrial a distância inferior a 40 m.”
Infraestruturas rodoviárias
Os terrenos ao longo das estradas estão sujeitos a um regime de servidões que se
destina a proteger essas vias de ocupações que podem afetar a visibilidade e a
segurança da circulação. Tal regime pretende, também, garantir a possibilidade de
futuros alargamentos das vias, a realização das inerentes obras de beneficiação e a
defesa de espaços canais para a construção das vias projetadas.
A largura das faixas de proteção é variável consoante a classificação da estrada,
estando estabelecidas restrições diferentes como seguidamente se apresenta:


IP: está estabelecida uma zona “non aedificandi” de 50 m, para cada lado do
eixo, e nunca a menos de 20 m da zona da estrada;



IC: (ou estradas que estejam a assumir provisoriamente o estatuto de IC), foi
estabelecida uma zona “non aedificandi” de 35 m para cada lado do eixo e
nunca a menos de 15 m da zona da estrada;



EN: Para as Estradas Nacionais estão reservados 20 m, para cada lado do eixo da
estrada, e nunca a menos de 5 m da zona da estrada;



ECM: não é permitido efetuar quaisquer construções, nas zonas limitadas de
cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 m e 4,5 m,
respetivamente para as estradas e caminhos municipais.
De referir que na Carta de Condicionantes (Figura 8.45) não foram marcadas, por uma
questão de escala de apresentação, as servidões rodoviárias.

369

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

A rede rodoviária existente na área de estudo é analisada no Subcapítulo 8.11, no
âmbito do fator ambiental Socioeconomia.
Outras infraestruturas
A Rede Geodésica Nacional (RGN) é composta por um conjunto de pontos
coordenados - Vértices Geodésicos - que possibilitam a referenciação espacial. Estes
Vértices, tradicionalmente designados por Marcos Geodésicos, destinam-se a assinalar
pontos fundamentais para apoio à cartografia e levantamento topográficos e devem
ser protegidos por forma a garantir a sua visibilidade de acordo com o estipulado no
Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril.
Os 2 vértices geodésicos existentes na área de estudo, cujas coordenadas se
apresentam na Tabela 8.85 e estão cartografados na Figura 8.45 – Carta de
Condicionantes
Tabela 8.85– Vértices geodésicos na área de estudo
VÉRTICES GEODÉSICOS
GRAÇA
LAPA

M(m)
14430.93
17180.58

P(m)
-233152.52
-233165.93

ALT. ORT. TOPO (m)
241.56
262.36

Coordenadas ETRS89/PT-TM06

Fonte: DGT, 2016

A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime
previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, sendo a zona de proteção dos
marcos constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15m de raio,
assegurando que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das
direções constantes das respetivas minutas de triangulação.
Dentro da área de estudo não existem marcas de nivelamento pertencentes à Rede de
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).
8.13.3.7 Síntese de condicionantes
Na Figura 8.47 apresenta-se uma síntese das principais condicionantes presentes na
área de estudo e relevantes para o projeto em análise.
No âmbito das condicionantes identificadas é importante referir que apesar de o
Complexo Mineiro de Neves-Corvo já estar em exploração à data de elaboração dos
Planos Diretores Municipais, os terrenos ocupados pela área industrial, pela ligação
Mina IRCL e pela envolvente da IRCL foram integrados na Reserva Ecológica Nacional e
classificados como espaços não compatíveis com a utilização industrial.
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PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO
LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA
INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese
PAISAGEM

8.14.1

Considerações gerais
A caracterização da situação atual do fator ambiental paisagem integra várias
aproximações metodológicas compreendendo inicialmente uma caracterização
objetiva com o estudo dos elementos estruturantes do território e do funcionamento e
da participação de cada elemento no espaço (nomeadamente da geologia, clima,
recursos hídricos, solos, vegetação e uso do solo), e posteriormente uma
caracterização mais subjetiva que se prende com a caracterização e avaliação do
resultado visual do território - a paisagem.
A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores
naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do
tempo. A compreensão da paisagem implica o conhecimento de fatores como a
litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura
ecológica, o uso do solo e todas as expressões da atividade humana ao longo do
tempo, bem como a compreensão da sua articulação, constituindo uma realidade
multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado momento,
constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua perceção
e os seus interesses específicos (Cancela d’Abreu A. e Correia, T., 2001).
Na análise do fator ambiental Paisagem estudou-se uma área que se considerou
adequada para uma boa perceção da envolvente (cerca de 5 km em redor da área do
complexo mineiro), tendo-se atendido às características do território em análise e
procurado abranger toda a bacia visual diretamente influenciada pelo conjunto das
atuais e futuras infraestruturas.
A definição das unidades de paisagem na área de influência do Projeto baseou-se no
cruzamento da informação relativa à fisiografia com as unidades de ocupação do solo,
relacionando-as com as diferentes estruturas espaciais criadas pelas diversas
utilizações do território, obtendo-se assim uma caracterização sistemática da área de
estudo e das relações de dependência entre o substrato físico, a compartimentação
natural e a presença humana.
A conjugação destes fatores bióticos (uso e ocupação do solo), abióticos (morfologia,
relevo e geomorfologia) e culturais (padrões de ocupação do solo e presença de
valores do património cultural), permitiu definir unidades e subunidades de paisagem
homogéneas. As unidades de paisagem correspondem às zonas fisiográficas de maior
relevo, enquanto as subunidades resultam da conjugação destas com o seu carácter
(que é dependente das características da ocupação). Obtiveram-se assim as unidades e
subunidades de paisagem que adiante se identificam.
Serviram de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de
Portugal à escala 1/25 000 (folhas n.º 556, 557, 564 e 565), os elementos obtidos nas
visitas de campo, a cobertura aérea e a bibliografia diversificada.
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8.14.2

Análise visual da paisagem

8.14.2.1 Enquadramento da área de estudo
A área de estudo situa-se na região sul de Portugal, mais concretamente na Região do
Baixo Alentejo, no Grupo de Unidades de Paisagem Campos de Ourique-AlmodôvarMértola, definidas por Cancela d’Abreu, P. Correia e R. Oliveira (2002), que se
individualiza na Unidade Baixo Alentejo.
A paisagem em estudo apresenta uma certa homogeneidade, marcada sobretudo por
um relevo pouco acidentado em que dominam amplas zonas aplanadas, quebradas
pela presença de relevos mais elevados a que correspondem elementos singulares, dos
quais se destacam a serra de Alcaria Ruiva e a serra de Mú situadas, respetivamente, a
NE e a SW da área de estudo.
Também o encaixe do rio Guadiana e os seus principais tributários (ribeiras de Alvacar,
de Cobres, de Oeiras e de Carreiras) introduzem forte variação no relevo deste grupo
de unidades. Nestes vales o coberto vegetal é mais denso e diversificado,
comparativamente com as áreas que os envolvem, o que lhes confere um carácter
muito distinto.
Esta paisagem está, também, fortemente associada à vasta planície, traduzindo-se
numa malha agrícola larga ainda com o carácter tradicional das grandes extensões de
cereal, fundamentalmente de trigo, centeio e aveia, intercaladas por montado de
azinheira e sobreiro.
O coberto arbóreo é dominado pela azinheira, com densidades variáveis e usos muito
extensivos no sob coberto, onde surgem matos mais ou menos densos.
Para além da relativa variação de sistemas de aproveitamento da terra, com diferentes
expressões das componentes agrícola, silvícola ou pastoril, ou ainda da presença de
matos, a paisagem é caracterizada pelas vistas panorâmicas muito amplas no topo dos
relevos.
O povoamento humano é escasso e concentrado em aglomerados de pequena
dimensão (aldeias ou lugares), em redor dos quais persiste uma agricultura mais
intensiva com sistemas mistos de culturas permanentes (olival e alguns pomares) e
culturas anuais.
Destaca-se na envolvente a povoação de Almodôvar, a SW da área de estudo, pela sua
dimensão e enquadramento na paisagem.
Refira-se ainda que a área de estudo coincide parcialmente com a Zona de Proteção
Especial para as Aves PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde e com o Sítio de Interesse
Comunitário PTCON0036 – Sítio Guadiana.
Na envolvência da área de estudo encontram-se outras áreas com interesse do ponto
de vista da conservação da natureza, nomeadamente as ZPE de Vale do Guadiana,
Piçarras e Caldeirão, assim como o Parque Natural do Vale do Guadiana.
Este território em análise faz ainda parte da Faixa Piritosa Ibérica que se prolonga pelo
Baixo Alentejo e se estende até Espanha. Esta área é, assim, testemunho de uma
história antiga, tendo sido povoada por diferentes povos que exploraram os
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abundantes recursos mineiros existentes nesta faixa. Atualmente, as atividades
mineiras continuam a influenciar pontualmente a paisagem através de estruturas
inerentes à sua exploração como é o caso do Complexo Mineiro de Neves–Corvo.
Complementarmente, surgem os espaços canais viários como linhas estruturantes de
grande importância na capacidade de indução de transformações significativas,
especialmente no estabelecimento de núcleos urbanos com grande significado local,
designadamente a Estrada Nacional EN267 e as Estradas Municipais EM1167 e
EM1139.

8.14.2.2 Estrutura da paisagem
A fisiografia é a base de análise física da paisagem, permitindo a perceção das linhas
básicas e estruturais do relevo, colocando em evidência os aspetos mais importantes
da morfologia da paisagem.
A hipsometria, traduzindo classes de altitude, contribui de forma importante para uma
leitura mais clara do relevo existente. Os centros de distribuição (encontros de linhas
de festo principais) e os centros de encontro (confluência de talvegues, linhas de
água), constituindo pontos fundamentais do relevo, permitem caracterizar e
compreender importantes fluxos no território, no que respeita à circulação hídrica,
atmosférica e dos seres vivos, nomeadamente do Homem.
A carta de hipsometria (Figura 8.48) demonstra claramente a existência de um relevo
aplanado, em que as áreas mais elevadas correspondem às linhas de festo dos
principais cursos de água, verificando-se o ponto mais elevado junto ao vértice
geodésico de Lançadoiras (303 m), a NW da povoação de Monte dos Mestres, seguido
do vértice geodésico de Cumeadas (288 m), a sul da barragem de Rejeitados de Cerro
do Lobo, a poente de Semblana. As áreas mais baixas consignam-se às áreas de vale
das ribeiras de Oeiras, de Alvacar e seu afluente (ribeira da Fontinha) e da ribeira de
Carreiras, todas afluentes da margem direita do rio Guadiana.
No que diz respeito aos pontos mais notáveis no território, destacam-se os
aglomerados populacionais, dispersos em pontos de maior altitude, com grande
expressão na paisagem.
Na envolvente próxima do local de implantação do Projeto em análise, salientam-se os
seguintes aglomerados: Monte dos Mestres, Senhora da Graça dos Padrões, Neves da
Graça, A-do-Corvo, Semblana, São Miguel do Pinheiro, Lombador e Alcaria Longa
(Figura 8.48).
Destaca-se na paisagem a Estrada Nacional EN267, de ligação a Mértola e a
Almodôvar, a Sul do local de implantação do Projeto em análise e as Estradas
Municipais EM1167 (que intersecta a área de estudo) e EM1139 (que limita a área de
estudo a poente).
O tipo de ocupação do solo é uma característica que, pela sua importância como
elemento de avaliação da paisagem, adquire o valor de atributo físico nos estudos
paisagísticos. O uso do solo, considerado como um sistema cultural da paisagem, é
fundamental para avaliar o seu valor paisagístico, sendo uma característica
particularmente relevante na apreciação estética e cénica. Esta valoração,
representada pela ocupação do solo, pode ser expressa de um modo positivo,
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contribuindo para o incremento da qualidade cénica do território, ou de modo
negativo, contribuindo para a diminuição desse valor sendo, neste caso, classificada
como intrusão visual. Ambas as classificações podem coexistir numa determinada
região, sendo, pois, fundamental a definição dos elementos que refletem o maior ou
menor contributo para o enriquecimento da qualidade visual ou cénica global de uma
determinada paisagem.
Em toda a área de estudo, a paisagem é dominada pelas culturas arvenses de sequeiro,
culturas extensivas de cereal de sequeiro, em regime de rotação, com pousios que
podem funcionar como pastagens naturais, intercaladas por montado de azinheira e
olivais. Nas áreas de montado pratica-se uma agricultura sob coberto, a cerealicultura,
em regime de rotação com pousio-pastagem.
Os povoamentos florestais são constituídos, fundamentalmente, por plantações de
pinheiro manso que surgem de forma ordenada e organizada na paisagem. Destacamse também alguns povoamentos de eucalipto.
Os matos surgem a colonizar as zonas onde se fizeram sentir fortes perturbações, bem
como aquelas que resultam do desenvolvimento natural, em áreas de reduzido
potencial agrícola e de difícil acessibilidade.
Na área de estudo surge na paisagem, como intrusão visual, a presença do Complexo
Mineiro de Neves-Corvo, pela sua vasta área, pela grande movimentação de pessoas e
veículos, pela quantidade de taludes desnudados, pelo volume de escombros
acumulados, pelas áreas de estaleiro e pelo tipo de edificações existentes,
nomeadamente no que diz respeito à sua dimensão, forma e cor, em nada semelhante
à arquitetura tradicional, sobressaindo no cenário envolvente como uma unidade
desintegrada, contribuindo para a diminuição do valor paisagístico da área de estudo.
A Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2, apesar de ter o seu desenvolvimento em
prospeção subterrânea, tem também associada a construção de uma nova chaminé de
ventilação à superfície (CPV23) e a expansão das infraestruturas de superfície para
acomodar os novos serviços que serão requeridos ao nível subterrâneo. Por
conseguinte, a Fase 2 do Jazigo do Lombador não se destacará na paisagem, ao
contrário das novas infraestruturas de apoio à superfície, mas com pouco significado
dada a altura prevista das mesmas, cuja localização se situa entre os 241 m a 260 m de
altitude (Figura 8.48).
A Expansão da Lavaria do Zinco que envolve também a expansão do próprio edifício da
lavaria para albergar os novos equipamentos de processamento, também dificilmente
se irá destacar na paisagem, uma vez que se localiza dentro da área industrial, com
uma altitude a variar entre os 181 m e 200 m (Figura 8.48).
A Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), cuja altitude varia entre os 241 m e
os 260 m (Figura 8.48), apesar de ocupar uma nova parcela de terreno, é já ocupada
pelas atuais barragens de retenção e desvio de águas pluviais. Por conseguinte,
continuará contida dentro dos limites atuais da propriedade da SOMINCOR não
implicando grandes alterações na paisagem atual.
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8.14.2.3 Unidades e subunidades de paisagem
O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão
da paisagem. Por este motivo, procuram-se encontrar padrões organizacionais
(unidades de paisagem), através da sua diferenciação funcional e visual, que serão
estudados segundo os seus fatores estruturais, analisando-os individualmente e
percebendo quais os seus padrões de influência para a dinâmica de cada unidade de
paisagem, em particular, e para toda a paisagem em geral.
Tal como referido anteriormente, o Projeto em análise insere-se na Unidade
Homogénea de Paisagem (UHP) Campos de Ourique-Almodôvar-Mértola, da qual se
podem identificar quatro Subunidades Homogéneas de Paisagem (SUHP), de acordo
com as suas características biofísicas e ocupação do solo (Figura 8.49):
a)

SUHP 1a – Planície das ribeiras de Oeiras e de Cobres
Esta subunidade de paisagem desenvolve-se no sector norte da área de estudo. Tratase de uma área onde domina a estepe cerealífera, ecossistemas predominantemente
herbáceos, situados em zonas mais ou menos planas, e moldados por uma agricultura
baseada em rotações longas de cultivos de sequeiro. O relevo é pouco acentuado, por
vezes quase plano e de grande secura, a norte da ribeira de Oeiras e a leste da ribeira
de Cobres.
O coberto vegetal reflete assim a pobreza dos solos, por vezes dominados por
vegetação arbustiva de cistáceas, especialmente os sargaços, que adquirem um tom
avermelhado escuro, confrontando-se com o tom quase alvo da esparsa vegetação
herbácea. No sector sul desta subunidade, começa a ser mais constante a presença de
montados mistos de sobro e azinho.
Destacam-se ainda pela sua singularidade (incremento do valor cénico da região),
alguns aglomerados urbanos, nomeadamente A-do-Corvo, Lombador, Monte dos
Mestres e Sete (Fotografia 8.17).

Fotografia 8.17 – Aglomerado populacional de A-do-Corvo

No entanto, esta subunidade é também marcada pela presença do Complexo Mineiro
de Neves-Corvo, cujas características, já referidas anteriormente, conferem à paisagem
em estudo um carácter desintegrado do contexto geral, contribuindo para a alteração
do valor paisagístico da região onde se insere (Fotografia 8.18).
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Fotografia 8.18 – Complexo Mineiro de Neves-Corvo, com destaque para a área industrial
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b)

SUHP 1b – Vale da ribeira de Oeiras
No vale da ribeira de Oeiras, as formas arredondadas do relevo tornam-se mais
acentuadas, incutindo um maior movimento à paisagem. O vale constitui um corredor
ribeirinho que atravessa a matriz da paisagem, de declive acentuado, constituído por
matos, povoamentos florestais, áreas agrícolas e vegetação ripícola.
A presença da ribeira de Oeiras e dos pequenos barrancos seus afluentes, para além de
facilitar a instalação da vegetação ripícola, essencial no corredor fluvial, propicia uma
maior frescura e humidade, o que possibilita a presença de espécies arbustivas tais
como tamargais e tamujais, muito embora, dada a forte pressão antrópica sobre eles
exercida (agricultura), se apresentem de forma incipiente quase não se diferenciando
como uma identidade própria na paisagem (Fotografia 8.19 e Fotografia 8.20). No
entanto, contribuem para o incremento da riqueza e diversidade, assim como para a
valorização cénica da paisagem.

Fotografia 8.19 – Ribeira de Oeiras

Fotografia 8.20 – Outro aspeto da ribeira de
Oeiras

O povoamento humano é escasso, destacando-se nesta subunidade a povoação de
Senhora da Graça dos Padrões.

c)

SUHP 1c – Planície das ribeiras de Oeiras e de Carreiras
Esta subunidade de paisagem desenvolve-se a sul da ribeira de Oeiras e a norte da
ribeira de Carreiras e é também predominantemente ocupada por culturas anuais de
sequeiro (searas e pousios) e montado de azinheira e sobreiro. O relevo é pouco
acentuado, por vezes quase plano, apesar das ribeiras de Oeiras e de Carreiras
atravessarem em percursos sinuosos este território, com direção SW-NE, até à foz com
o rio Guadiana.
O coberto vegetal reflete também a pobreza dos solos, dominados por vegetação
arbustiva de pequeno porte. No sector oeste, começa a ser mais constante a presença
de montados mistos de sobro e azinho.
Destaca-se nesta subunidade a presença da IRCL que confere à paisagem um carácter
artificial (Fotografia 8.21).
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Fotografia 8.21 – Aspeto Geral da IRCL

Relativamente a aglomerados urbanos, destacam-se os lugares da Semblana e Monte
da Vinha.

d)

SUHP 1d – Vale da ribeira de Carreiras
Também no vale da ribeira de Carreiras as formas arredondadas do relevo tornam-se
mais acentuadas, incutindo um maior movimento à paisagem. O vale é constituído
igualmente por vegetação ripícola, matos, povoamentos florestais e áreas agrícolas.
Quanto aos elementos que constituem o Projeto em análise, refira-se que os mesmos
se distribuem pelas SUHP1a – Planície das ribeiras de Oeiras e de Cobres (Exploração
do Jazigo do Lombador), SUHP1b - Vale da ribeira de Oeiras (Expansão da Lavaria de
Zinco), e SUHP1c – Planície das ribeiras de Oeiras e de Carreiras (Expansão da
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo - IRCL).

8.14.3

Avaliação da paisagem

8.14.3.1 Considerações gerais
Em complemento do anterior, em que se definem e descrevem as principais
características e unidades de paisagem da área de estudo, neste capítulo procede-se à
avaliação da paisagem do território em análise. Esta é feita tendo por base não as
unidades territoriais atrás descritas, mas sim uma unidade mínima de análise (Pixel) de
forma a refletir a variabilidade e diversidade espacial da paisagem. Assim serão
definidos parâmetros de Qualidade Visual da Paisagem e de Capacidade de Absorção
da Paisagem.
A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística resulta do
cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e de Capacidade de Absorção
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estando cada um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente
cartografados. A cartografia referida é apresentada no subcapítulo 8.14.3.4.
A cartografia referida foi produzida através do software ArcGIS 10. Para o efeito
utilizou-se o Modelo Digital de Terreno (MDT) global disponibilizado pela ESRI
Portugal. A dimensão do pixel, tida como unidade mínima de análise, foi de 30 m, o
equivalente a uma unidade mínima cartográfica de 0,09 ha.
Cada pixel tem associado uma qualificação (elevada, media, baixa) da Qualidade Visual
da Paisagem e da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem o que permite
apresentar a distribuição espacial das diferentes qualificações e a respetiva
quantificação em termos de área por cada unidade de paisagem.
Com a utilização de software aplicou-se a matriz de avaliação identificado no Tabela
8.86 sendo gerado um valor de sensibilidade para o novo pixel. Em resultado, a carta
de Sensibilidade Paisagística permite identificar a distribuição espacial e respetiva
quantificação em termos de área da sensibilidade paisagística do território.
Tabela 8.86 – Matriz para a avaliação da Sensibilidade Paisagística
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO
Elevada
Média
Baixa

Elevada
Elevada
Muito Elevada
Muito Elevada

QUALIDADE VISUAL
Média
Média
Média
Elevada

Baixa
Baixa
Baixa
Média

Na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de:


Qualidade Visual da Paisagem - corresponde ao carácter, expressão e qualidade
de uma paisagem e como estes são compreendidos, preferidos e/ou valorizados
pelo utilizador;



Capacidade de Absorção da Paisagem - entendida como a capacidade que uma
paisagem possui para absorver ou integrar as atividades humanas sem alteração
da sua expressão e carácter e da sua qualidade visual;



Sensibilidade Paisagística - resulta da combinação dos indicadores anteriores e
corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas
características visuais e nas condições que afetam a perceção visual, mediante a
ocorrência de ações perturbadoras.

8.14.3.2 Qualidade Visual da Paisagem
A Qualidade Visual de uma paisagem depende da diversidade e da complexidade das
situações que concorrem para a sua estruturação, quer do ponto de vista físico, quer
do ponto de vista cultural, e do uso do solo. Essa diversidade contribui para a
estimulação sensorial e distinção entre as diferentes paisagens. A sua estrutura,
entendida como a relação entre os volumes e as superfícies (relação estabelecida
entre as massas de vegetação, ou elementos edificados com a superfície do solo), é um
fator relevante para a qualificação. Assim, a qualidade visual depende das condições
de equilíbrio ambiental, sendo elevada, quando a ação humana não ultrapassa a sua
capacidade de carga e, reduzida, quando ocorre o contrário.
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Considerando que o tratamento da paisagem inclui a dificuldade de encontrar uma
sistemática objetiva para a medir, optou-se no presente estudo por uma abordagem
de menor subjetividade e dirigida para uma análise mais sistemática.
O processo metodológico selecionado para a qualificação da qualidade da paisagem foi
baseado nos métodos indiretos que estabelecem que a qualificação é realizada através
da desagregação da paisagem e da análise dos seus componentes (elementos da
paisagem), de acordo com diferentes juízos de valor e segundo critérios de qualificação
e classificação pré-estabelecidos.
Assim, para a determinação da Qualidade Visual da Paisagem do território em análise
foram utilizados parâmetros de base relacionados com a ocorrência de elementos
patrimoniais, usos do solo e classificação do solo nos planos diretores municipais. Os
critérios utilizados na qualificação de cada um dos parâmetros de estudo sintetizam-se
no seguinte:


Classificação Elevada: as áreas do território abaixo da cota 200, onde se
desenvolvem as principais linhas de água (ribeiras de Oeiras e de Carreiras e
seus afluentes), correspondem a estruturas lineares no território onde os cursos
de água, mais ou menos meandrizados, definem interessantes sistemas
paisagísticos. Nestas áreas a presença do elemento água propicia uma maior
frescura e humidade, possibilitando a presença de espécies arbustivas e
arbóreas um pouco mais luxuriantes, criando situações de maior riqueza
imagética e contraste com o espaço envolvente.
Inclui-se na classificação elevada as vastas áreas de peneplanície, com
culturas cerealíferas, e as áreas de montado de sobro e azinho onde se
pratica uma agricultura de sob coberto. Trata-se de áreas com maior
representatividade na área de estudo e que apesar de revelarem a
existência de uma ação antrópica, conferem à paisagem um certo
equilíbrio natural.
Os aglomerados são também áreas do território com elevada qualidade
visual, que correspondem às pequenas aldeias e lugares que pontuam o
território, pela sua integração e tradição paisagística no território e pela
preservação de algum património construído. Estas habitações mantêm
ainda a traça característica de casas caiadas a branco, sendo valorizador a
forma como se integram na paisagem. Também as ocorrências de cariz
etnográfico, particularmente centradas nas áreas de exploração agropastoril (cercados, morouços, poços e as eiras), são elementos de elevada
qualidade visual.



Classificação Média: classificaram-se como áreas de média qualidade visual as
áreas agrícolas mistas, com correspondência às áreas do território com culturas
anuais (alguns hortícolas) associadas a culturas permanentes (alguns pomares e
olival), que surgem sobretudo associadas ou dependentes dos locais povoados e
da água disponível. No contexto local, são sistemas com relativa singularidade,
determinando alguma riqueza formal, cromática e textural, nem sempre
organizados espacial e visualmente.
Classificaram-se também como áreas de média qualidade visual as áreas
agrícolas abandonadas onde existe uma maior fragmentação da
paisagem, onde evoluem os matos e se instalam áreas de plantação
florestal.
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O montado de sobro e azinho com mato, pela presença de matos mais ou
menos densos, fundamentalmente de esteva, também se considerou
como elemento da paisagem de média qualidade.
As áreas de média qualidade visual são áreas onde o desequilíbrio
biológico se evidencia pela pouca diversidade, quer em espécies, quer em
termos de forma, estrutura e cor.


Classificação Baixa: com baixa qualidade visual incluíram-se áreas do território
onde se percebe a ocorrência de fogos florestais recentes, manchas de
arborização recente, que constituem plantações florestais sobretudo de pinhal,
surgindo um pouco por toda a área de análise. Nestas áreas a intervenção
antrópica implicou a conversão das vertentes em socalcos e a conversão de
campos agrícolas mais ou menos abandonados. No contexto da atual
caracterização da situação atual do ambiente, estas áreas apresentam fraca
qualidade do fundo cénico e incutem baixa diversidade paisagística à paisagem.
Incluem-se ainda nesta categoria as intrusões visuais resultantes da
presença do Complexo Mineiro de Neves-Corvo. É um elemento que
penaliza a paisagem, uma vez que interrompe a leitura ou perceção do
espaço paisagístico em análise, nomeadamente em áreas com elevada
qualidade visual, ou em áreas mais permeáveis visualmente, como é o
caso da planície cerealífera, situada na envolvente.

A metodologia seguida na determinação da qualidade visual da paisagem incluiu os
elementos notáveis qualificadores da mesma numa escala de qualificação elevada e
pelo contrário atribui uma qualificação média/baixa aos elementos existentes que
constituem claras intrusões visuais e que, como tal, diminuem a qualidade visual da
paisagem no seu entorno. O resultado da metodologia é apresentado na Figura 8.50.
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Figura 8.50 - Qualidade Visual da Paisagem
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Pela análise da Carta de Qualidade Visual da Paisagem é possível concluir que as áreas
de elevada qualidade visual se concentram nos vales, onde se desenvolvem as
principais linhas de água (ribeiras de Oeiras e de Carreiras, e seus afluentes).
A diferenciação deste volume, no território, é elemento de distinção desta paisagem,
ainda que se possa verificar, sobretudo no sector oeste da área de estudo, a presença
de pequenas áreas de elevada qualidade visual, na maior parte dos casos associada à
presença de vastas áreas de cultura de cereal intercaladas por montado de azinho e
sobro.
Relativamente aos elementos de Projeto, constata-se que a Exploração do Jazigo do
Lombador insere-se na classe de qualidade visual média, enquanto a Expansão da
Lavaria de Zinco e a IRCL inserem-se na classe de qualidade visual baixa (Figura 8.50).
8.14.3.3 Capacidade de Absorção da Paisagem
A Capacidade de Absorção da Paisagem corresponde à sustentabilidade que esta
possui para integrar elementos adicionais sem alteração da sua qualidade visual ou das
suas características cénicas. Quando a paisagem possui baixa capacidade de absorção
diz-se que é visualmente mais vulnerável.
Na determinação da Capacidade de Absorção da Paisagem foram utilizados
indicadores de acessibilidade visual. Foram assim escolhidos pontos de observação
representativos da presença humana no território em análise (povoações, pontos com
vistas panorâmicas e vias) e para cada ponto de observação foi gerada a sua bacia
visual (raio de aproximadamente 5 km) à altura média de um observador. A carta da
Capacidade de Absorção da Paisagem foi, assim, obtida por cruzamento dos potenciais
pontos de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em
Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável (sem
vegetação). O resultado para cada ponto/pixel do MDT traduz a informação/somatório
do número de bacias visuais que se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto. A
carta expressa assim graficamente para cada pixel/área, de quantos pontos de
observação o mesmo é visível e essa informação, é que determina se essa área está
visualmente muito ou pouco exposta e por isso se revela menor ou maior capacidade
de absorção, respetivamente.
Assim, e no sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, selecionaramse 10 pontos de observação (9 associados a locais habitados e outro, escolhido a partir
da EN267).
Para efetuar este estudo foi utilizado o software ArcGIS 10, a partir do MDT global.
Foram definidos parâmetros de observação tais como a altura do observador (1,6 m), o
raio de observação (5 km) e os ângulos de visão (360º).
O resultado da metodologia é apresentado na Figura 8.51.
Pela análise da carta de Capacidade de Absorção da Paisagem é possível concluir que
as áreas com baixa capacidade para absorver novos elementos na paisagem se
concentram nas áreas de maior altitude. Este conjunto, resultado das circunstâncias
fisiografias locais, tem efetivamente uma forte exposição visual e grande frequência de
visibilidade, também resultado da elevação que mantem sobre as restantes áreas do
território, mais baixas.
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As áreas de encosta e algumas zonas associadas a campos agrícolas têm no contexto
global uma capacidade de absorção média.
As áreas de elevada capacidade de absorção correspondem às áreas do território com
visibilidade nula e baixa, que se distribuem principalmente nas cotas mais baixas e
estão associadas aos povoamentos florestais e às linhas de água.
O Complexo Mineiro de Neves-Corvo, pela dimensão e tipologia dos seus edifícios e
pela sua localização, apresenta uma elevada Capacidade de Absorção da Paisagem.
Tendo por base a cartografia efetuada para o efeito (Figura 8.51), verifica-se que a
Exploração do Jazigo do Lombador abrande as classes de absorção visual elevada e
baixa, a Expansão da Lavaria de Zinco abrange a classe de absorção visual média e a
IRCL abrange as classes de absorção visual média e baixa.
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8.14.3.4 Sensibilidade Paisagística do território em análise
A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de suscetibilidade que
esta apresenta, relativamente à implementação de atividades humanas, ou a eventuais
alterações de usos do solo. Assim, uma paisagem que apresente um elevado grau de
sensibilidade poderá facilmente sofrer uma redução significativa de qualidade visual
perante a implementação de atividades humanas não compatíveis com as aptidões
naturais do território.
De um modo geral, as paisagens de elevada qualidade apresentam, simultaneamente,
elevada sensibilidade, ou seja, são facilmente afetadas negativamente por ações de
alteração do uso do solo e dos respetivos sistemas de gestão. Da mesma forma, pode
referir-se que em paisagens que apresentam elevada sensibilidade, as ações de
valorização paisagística são mais suscetíveis de gerar impactes visuais significativos.
A avaliação da sensibilidade visual revela-se assim um instrumento com elevada
importância nos estudos de paisagem, nomeadamente na procura de estratégias que
visem a salvaguarda dos recursos naturais e culturais responsáveis por situações de
elevado valor paisagístico e visual. Contribui igualmente, de uma forma fundamental,
para a definição de estratégias de valorização de situações que apresentam menor
qualidade ou mesmo, para a minimização de intrusões que geram impactes visuais
negativos. As intrusões encontram-se frequentemente associadas a atividades que
alteram fortemente as características da paisagem ou que geram situações de
degradação ambiental, ecológica e visual.
A Sensibilidade Paisagística é obtida através da combinação dos indicadores de
Qualidade Visual da Paisagem e de Capacidade de Absorção da Paisagem e é avaliada
de acordo com a matriz apresentada anteriormente na Tabela 8.86, sendo o resultado
da avaliação efetuada para o território em análise apresentado na Tabela 8.87 (onde a
Sensibilidade Paisagística é expressa em área e percentagem) e na Figura 8.52.
Tabela 8.87 - Sensibilidade Paisagística do território em análise
SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA

ÁREA (ha)

PERCENTAGEM (%)

Muito Elevada

1 134

7,7

Elevada

3 457

23,3

Média

8 979

60,6

Baixa

1 242

8,4

No território em análise verifica-se o predomínio de áreas com sensibilidade
paisagística média, que representam mais de 60% do território, distribuídas sobretudo
no sector norte e SW do território em análise. Estas áreas correspondem a zonas onde
predominam as áreas de montado com mato, com média qualidade paisagística, sendo
a capacidade de absorção visual igualmente média, justificada sobretudo pela média
visibilidade que apresentam.
As áreas de paisagem sensibilidade paisagística elevada distinguem-se sobretudo na
SUHP 1b- Vale da ribeira de Oeiras e na SUHP 1d - Vale da ribeira de Carreiras que
apresentam uma elevada sensibilidade paisagística, em consequência de uma
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qualidade visual elevada e uma capacidade de absorção baixa. Esta situação relacionase com o elevado interesse que esta unidade representa na globalidade do território
em análise, albergando diversas comunidades vegetais e inertes com elevado potencial
ecológico e paisagístico.
Por último, as áreas de sensibilidade paisagística baixa representam cerca de 8% do
território, distribuídas a Norte e a Sul da ribeira de Oeiras (no sector poente do
território em análise). Correspondem a manchas de plantação florestal e à presença de
elementos dissonantes na paisagem, tais como a presença do Complexo Mineiro de
Neves-Corvo, com baixa qualidade visual, que determinam unidades do território com
baixa sensibilidade paisagística.
As áreas com sensibilidade paisagística muito elevada surgem também associadas às
áreas de maior elevação do território. Contudo, a maior proximidade a áreas povoadas
determinou áreas com maior visibilidade, logo, com sensibilidade paisagística muito
elevada mas que constituem áreas com pouca expressão no território (7,7%).
Relativamente aos elementos de Projeto, refira-se que a Exploração do Jazigo do
Lombador se insere na classe de sensibilidade visual elevada, enquanto a Expansão da
Lavaria de Zinco e da IRCL se inserem na classe de sensibilidade visual baixa (Figura
8.52).
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9

ANÁLISE DE RISCO

9.1

ENQUADRAMENTO
A análise de risco apresentada neste capítulo foi desenvolvida no âmbito do EIA e
consiste numa abordagem global efetuada com o objetivo de servir de suporte à
avaliação de impactes a realizar. Para a avaliação dos riscos foram tidos em conta
todos os fatores ambientais relevantes bem como os riscos identificados no próprio
projeto.

9.2

OBJETIVOS
A análise de risco teve como objetivo sistematizar e caracterizar os acidentes graves
suscetíveis de ocorrer devido à implementação do Projeto de Expansão do Zinco (PEZ),
assim como efetuar a estimativa das suas possíveis consequências, numa perspetiva
ambiental.
A avaliação do PEZ foi efetuada tendo em conta as várias componentes que dele fazem
parte, nomeadamente:


Expansão das áreas subterrâneas de produção de zinco e exploração do jazigo
do Lombador Fase 2;



Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de apoio à superfície;



Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo.

Foram igualmente considerados os projetos complementares identificados na
descrição do projeto.
9.3

METODOLOGIA
Tendo em vista o objetivo e as características acima referidas, a Análise de Riscos
aplicada ao PEZ consistiu, numa primeira fase, na identificação das fontes de perigo
que podem conduzir a situações de risco ambiental.
Os perigos identificados foram classificados em termos da sua probabilidade de
ocorrência e grau de severidade. A conjugação destes dois fatores determina a
classificação qualitativa do risco do cenário de acidente, a partir do qual se avaliou a
necessidade de proceder a uma avaliação quantitativa da consequência da sua
ocorrência.

9.4

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
O risco pode ser definido como o produto da probabilidade de ocorrência de um
evento (cenário de acidente) e a potencial consequência negativa do mesmo sobre o
ambiente natural, humano e socioeconómico (UNE 150008:2008). O perigo consiste
numa potencial fonte de risco para o ambiente.
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Assim, para o projeto em análise foram identificados os seguintes perigos:


Colapso do solo onde os britadores estão instalados com danos em
equipamentos e em pessoas;



Contaminação dos solos por derrame dos depósitos de combustível dos camiões
caso se opte por este sistema de transporte;



Contaminação dos aquíferos por ocorrência de acidentes na BAC2.

Na identificação dos perigos foram considerados os seguintes pressupostos:

9.5



A infiltração da componente líquida dos rejeitados no solo e consequente
contaminação das águas subterrâneas foi excluída da lista de perigos
identificados pois a IRCL está em conversão faseada para um aterro de sólidos,
sendo a parcela ocupada pela deposição subaquática de rejeitados cada vez
mais reduzida. Assim, independentemente da ocorrência da expansão da IRCL,
esta fonte de perigo tem um carácter temporário;



A descarga para a Ribeira de Oeiras é efetuada após o tratamento de águas na
ETAM que não sofre alterações com o PEZ, pelo que não se considerou a
descarga não controlada no meio hídrico como um perigo deste projeto;



No que diz respeito às substâncias armazenadas / utilizadas no Complexo
Mineiro de Neves-Corvo, constata-se que no cenário de implementação do PEZ
os locais de armazenamento se mantêm assim como os tipos de substâncias
utilizadas, havendo apenas aumento das quantidades utilizadas.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
O risco resulta da conjugação de três fatores: probabilidade, efeito no recetor
(severidade) e vulnerabilidade do meio (exposição e suscetibilidade).
A frequência (ou probabilidade) de acidentes é categorizada como muito provável (E),
provável (D), ocasional (C), remoto (B) ou improvável (A).
Cada perigo é classificado em termos de severidade, com base nas respetivas
consequências (ou seja, tendo em atenção os danos esperados para cada um dos
cenários considerados), em muito desprezável (I), marginal (II), crítica (III) e
Catastrófica (IV).
A classificação do risco é efetuada com base na matriz de riscos (Tabela 9.1), que
consiste no cruzamento da probabilidade de ocorrência de cenários de acidente
(frequência) com a gravidade das suas consequências (severidade) que entra em linha
de conta com a afetação do meio recetor (ambiente, população, património e capital
produtivo).
A atribuição gradativa da cor às células da matriz de classificação de risco (Tabela 9.1)
foi adaptada da ISO 31010:2009 e permite a distinção dos riscos em diversas
categorias, que variam numa escala pontual de 1 a 5, conforme representado na
Tabela 9.2. As células de cor vermelha são representativas de riscos de categoria
elevada, as de cor amarela são representativas de riscos de categoria moderada e as
de cor verde são representativas de riscos de categoria baixa.
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Tabela 9.1 – Matriz de classificação de risco (Adaptado de ISO 31010:2009)
Frequência
A

B

C

D

E

Severidade

I
II
III
IV
Severidade: desprezável (I), marginal (II), crítica (III) e Catastrófica (IV)
Frequência: muito provável (E), provável (D), ocasional (C), remoto (B) ou improvável (A)

Tabela 9.2 – Categorias de risco
Categoria

Denominação

1

Desprezável

2

Menor

3

Moderado

4

Sério

5

Crítico

Cor Característica

Este método facilita a seleção dos riscos aceitáveis e dos riscos não aceitáveis, para os
quais é necessário desenvolver uma avaliação quantitativa de riscos adequada.
Para os cenários cujos riscos são classificados nas categorias 3 a 5 é necessário, em
qualquer circunstância, efetuar uma AQR – Avaliação Quantitativa de Riscos.
Quanto aos cenários com riscos classificados em categorias inferiores considera-se que
os riscos associados são aceitáveis, sem necessitar de avaliação quantitativa, uma vez
que podem ser eliminados eficazmente através da implementação de medidas de
mitigação e correção.

Na Tabela 9.3 apresenta-se a matriz de classificação de riscos da SOMINCOR.
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Tabela 9.3 – Matriz de classificação de riscos da SOMINCOR
RISCO

AÇÃO REQUERIDA

A

NÍVEL DE RISCO INACEITÁVEL
Resolver imediatamente – implementar plano de correção o mais cedo
possível, mesmo que seja necessário uma paragem não planeada

B

NÍVEL DE RISCO INDESEJÁVEL
Resolver imediatamente – implementar na próxima oportunidade ou na
próxima paragem planeada

C

RISCO CONDICIONALMENTE INACEITÁVEL
Resolver em tempo hábil – implementar logo que possível

D

RISCO ACEITÁVEL
Implementar uma maior redução de risco se os benefícios adicionados
são considerados de valor

A Tabela 9.4 apresenta as causas, origem, probabilidade, severidade e gravidade de
cada um dos perigos identificados no estudo, classificando os respetivos riscos
associados e propondo medidas de mitigação adequadas. Salienta-se que esta tabela
deverá, aquando da implementação, ser alvo de adaptação à matriz de riscos da
SOMINCOR anteriormente apresentada (Tabela 9.3).
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Tabela 9.4 – Análise e Avaliação de Riscos
Perigo

Contaminação dos solos
com combustível

Causa

Derrames dos depósitos

de combustível dos
camiões (caso se opte
por este sistema de
transporte) ou dos
equipamentos móveis a
gasóleo

Origem

Risco Inicial
(categoria)

Remota
Marginal

Desprezável
(1)

Medidas de controlo e prevenção

Risco
Marginal
(categoria)

Manutenção periódica
Problemas
mecânicos

Colisão entre
veículos

Colapso do solo onde os
Instabilidade da câmara
 Ausência de
britadores estão instalados
onde os britadores estão estudo
com danos em
instalados
geotécnico
equipamentos e em pessoas
Galgamento da parede Chuva torrencial
da barragem
prolongada

Contaminação de solos e
aquíferos por água da BAC2

Frequência
Severidade

Sismos
Rebentamento de
conduta transporte de
água

Controlo de derrames

Desprezável
(1)

Inspeção visual
Improvável
Marginal

Desprezável
(1)

Remota
Crítica

Menor
(2)

Remota
Crítica

Menor
(2)

Improvável
Crítica

Reduzir frequência/volume de tráfego;
Capacitar os condutores/manobradores de veículos das
regras de segurança e boas práticas
Investigação e modelação geotécnica adequadas e devidas.
Perfuração prévia de investigação do local. O plano inclui
engenharia geotécnica adicional para a LP2.
Sistema de aviso e alerta para controlo dos níveis das águas
Descarregador de tempestades/cheias

Sismógrafos
Desprezável
Plano de emergência
(1)
Sistema de aviso e alerta

Desprezável
(1)

Menor
(2)

Desprezável
(1)
Desprezável
(1)

Normas de construção
Erosão interna

Remota
Crítica

Menor
(2)

Inspeção visual
Recolha de amostras em todos os poços de drenagem que
integram o sistema drenante da barragem

Desprezável
(1)

Os riscos associados à exploração do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, tendo em conta a implementação do PEZ, são classificados como menores ou
desprezáveis, pelo que se considera não ser necessário efetuar uma Avaliação Quantitativa de Riscos.
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10

PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
No presente capítulo pretendem-se avaliar os efeitos que teria a opção de não
executar o projeto em análise no presente EIA, isto é, ponderar a Alternativa Zero. De
facto, para se poderem prever e avaliar os impactes ambientais resultantes da
implementação do Projeto PEZ devem ser tidas em consideração as suas
características construtivas bem como o estado do ambiente no momento da
implementação do mesmo assim como a evolução previsível do estado do ambiente
sem a implementação do Projeto.
É de acordo com esta perspetiva que a legislação nacional e comunitária, e a boa
prática, recomendam a análise e avaliação de impactes com base na projeção da
situação de referência, a qual, como qualquer outra projeção, terá essencialmente um
carácter tendencial, baseando-se habitualmente nos instrumentos de planeamento e
ordenamento do território definidos para a área de implantação do projeto e, no caso
particular do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, em planos de trabalhos previstos
para o mesmo.
Ao nível do ordenamento do território os Planos Diretores Municipais (PDM) de Castro
Verde e Almodôvar atualmente em vigor datam, respetivamente, de 1993 e 1998. O
PDM de Castro Verde não tem explicitamente definidos os seus objetivos, enquanto o
de Almodôvar tem como objetivos:
a) "Concretizar uma política de ordenamento do território que garanta as
condições para um desenvolvimento socioeconómico equilibrado;
b) Definir princípios, regras de uso, ocupação e transformação do solo que
consagrem uma utilização racional dos espaços;
c) Promover uma gestão criteriosa dos recursos naturais, salvaguardar os valores
naturais e culturais da área do município e garantir a melhoria da qualidade de
vida das populações”.
O Projeto do PEZ vai de encontro a estes objetivos, pois permite garantir um
desenvolvimento socioeconómico equilibrado, na medida em que o Complexo Mineiro
de Neves–Corvo contribui fortemente para o emprego na região e para a economia
local, regional e mesmo nacional.
Contudo, apesar de a SOMINCOR existir desde 1980, nenhum dos PDM refere a sua
existência em concreto, limitando-se ambos a referenciar as áreas de exploração
mineira em geral.
A classificação atribuída a grande parte da área do Complexo Mineiro de Neves–
Corvo – Reserva Ecológica Nacional (REN) – colide com a utilização que já era dada a
esse espaço aquando da definição dos limites deste instrumento de gestão territorial.
Na ausência da implementação do Projeto de Expansão do Zinco, é previsível que o
Caso Padrão venha a evoluir de acordo com a política da SOMINCOR de abraçar
sempre na exploração de Neves-Corvo uma melhoria contínua de todos os processos
existentes, com o objetivo de incrementar a eficácia e a eficiência dos mesmos,
preservando o mais possível o ambiente na envolvente do Complexo Mineiro.
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O clima, no caso do desenvolvimento do Cenário Padrão (sem PEZ), manter-se-á sem
alterações significativas face ao registado atualmente, excluindo a possível ocorrência
de fenómenos climáticos extremos associados às Alterações Climáticas que se têm
vindo a observar a uma escala regional e nacional.
No que respeita ao fator ambiental Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais
verifica-se que sem a exploração do jazigo do Lombador Fase 2 ocorreria o desperdício
do aproveitamento racional do recurso geológico o que se traduziria num impacte
negativo e significativo ao nível da utilização e aproveitamento dos recursos geológicos
disponíveis e economicamente rentáveis.
Ao nível da Hidrologia e Gestão dos Recursos Hídricos Superficiais, enquanto
assegurada a produção existente no Complexo Mineiro, admite-se que as condições
atualmente verificadas ao nível deste fator ambiental se mantenham, na sua essência.
No entanto, prevê-se que na ausência do Projeto, a médio prazo, a extração do
minério atualmente em curso venha a decrescer, sendo substituída por outro com um
teor maior no metal que, no momento, tiver maior procura em termos de mercado,
conduzindo, por isso, a diferentes condições de operação do Complexo Mineiro, sem
contudo reduzir a sua produtividade. Considerando este cenário, é expectável que ao
nível da quantidade dos recursos hídricos possa haver alguma variação nas
necessidades de água previstas, considerando que o Complexo Mineiro se situa numa
região com reconhecidas carências em matéria de recursos hídricos; por outro lado,
uma variação na quantidade de água a descarregar na ribeira de Oeiras, a jusante da
descarga da SOMINCOR, tendo em conta que o caudal natural da referida ribeira, nos
meses secos, é inexistente, poderia conduzir a uma alteração dos impactes nessa
ribeira. No que se refere aos aspetos qualitativos decorrentes da ausência do Projeto
na qualidade da água no meio recetor, a ribeira de Oeiras, estima-se que poderia haver
uma alteração na sua magnitude e/ou significância.
Efetivamente, e como já referido no âmbito da descrição do projeto (subcapítulo 5.2),
mesmo na ausência da implementação do PEZ, é previsível que ocorram a curto/médio
prazo, alterações nos impactes gerados pelo Complexo Mineiro nos recursos hídricos
na sequência das conclusões do Estudo de Gestão da Água no Complexo Mineiro de
Neves-Corvo, concluído no início de 2016, e da implementação das medidas nele
propostas, se prevê que esteja concluída em setembro de 2017. Este estudo apontou
para a necessidade de serem efetuadas algumas alterações nas infraestruturas de
superfície de tratamento de água existentes, designadamente:


Construção de uma Nova Estação de Tratamento de Água (NETA) que irá
complementar a atual Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo
(ETACL);



Construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI 1B), com uma
capacidade de 1 500 m3 e com localização adjacente ao existente (TAI 1A),
ambos na área industrial, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água
industrial para alimentar a mina e as respetivas infraestruturas de apoio.

De salientar que estas novas infraestruturas estão já em construção e que a sua
entrada em exploração, juntamente com a adoção de algumas novas medidas de
gestão da água no Complexo Mineiro, permitirá não só, aumentar a quantidade de
água que é recirculada, como também reduzir a quantidade de água a tratar e
406

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

melhorar as características quantitativas e qualitativas do efluente tratado que é
descarregado em meio natural, designadamente na ribeira de Oeiras.
A ausência de Projeto sobre o fator ambiental Sistemas Ecológicos consistiria na
manutenção das características dos habitats existentes na área de implantação
superficial do projeto; contudo, atendendo às alterações que estão a ser executadas
no ciclo de gestão da água do complexo mineiro, seria expectável que houvesse uma
diminuição da intensidade dos impactes associados à exploração dos diversos jazigos,
nomeadamente no que respeita aos ecossistemas aquáticos.
A não implementação do Projeto em análise, quer a nível da qualidade do ar quer do
ambiente sonoro (ruído e vibrações) assume algum significado na qualidade de vida
das populações situadas na envolvente do Complexo Mineiro, na medida em que será
expectável, a longo prazo, uma diminuição da emissão de partículas em suspensão e
outros poluentes atmosféricos e da emissão de ruído e vibrações, resultante do
decréscimo da atividade mineira no Complexo, associado ao término das reservas de
minério existentes nos jazigos em exploração.
Contudo, mesmo assumindo a manutenção da capacidade atual de exploração e
processamento de minério, e prevê-se que haja uma evolução positiva dos impactes
no ambiente sonoro do complexo mineiro será positiva, com os níveis de ruído nos
recetores a sofrerem uma redução devido à implementação das medidas de
minimização de emissões nas chaminés de ventilação CPV17 e CPV19, como se pode
comprovar nas medições realizadas em setembro de 2016, que já refletem as
intervenções efetuadas no âmbito do Projeto de Gestão e Controlo de Ruído. Pode
ainda antever-se uma futura redução significativa no grau de poluição sonora atual,
dado que estão previstas ações complementares às já realizadas, a incidir sobre as
chaminés de ventilação.
Tendo por base de comparação as condições acústicas observadas em 2015, ano de
análise na Situação de Referência, pode referir-se que a evolução dos impactes no
ambiente sonoro do complexo mineiro será, de uma forma global, positiva, com os
níveis de ruído a reduzirem-se devido à implementação das medidas de minimização
de emissões nas chaminés de ventilação no âmbito do Projeto de Gestão e Controlo de
Ruído, como se pode comprovar nas medições realizadas em setembro de 2016, cujos
resultados são apresentados na Tabela 10.1 e na Tabela 10.2, que já refletem as
intervenções efetuadas nas chaminés CPV17 e CPV19.
De facto, neste ano verifica-se o cumprimento legal do Critério de Exposição Máxima
em todos os pontos e uma redução dos valores medidos, em particular face a 2015.
Esta melhoria verificou-se com particular relevância no local P4, bastante influenciado
pelo funcionamento da CPV19.
No que diz respeito ao Critério de Incomodidade não se verifica nenhuma melhoria
significativa dos resultados com o valor limite a ser ultrapassado em todos os casos em
que o Critério de Incomodidade é aplicável. Contudo, os diferenciais obtidos entre os
níveis de ruído medidos com a atividade da mina e os níveis de ruído medidos no
ponto de referência, são na generalidade mais reduzidos nestas medições, em
particular quando comparados com os resultados de 2015.
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Tabela 10.1 – Verificação do cumprimento dos limites legais estabelecidos para o Critério de
Exposição Máxima, em zonas não classificadas, no ano 2016
Local de Avaliação Acústica

Valor
medido

P4 - Monte da Várzea da
Forca
P5 - Sr.ª da Graça de
Padrões
P6 - A-do-Neves
P8 - A-do-Corvo

Lden [dB(A)]
Valor
limite

Ln [dB(A)]
Valor
limite

Valor
medido

59

63

53

53

52

63

46

53

48
55

63
63

41
48

53
53

Tabela 10.2 – Verificação do cumprimento dos limites legais estabelecidos para o Critério de
Incomodidade no ano 2016
Local de Avaliação
Acústica
P4 - Monte da
Várzea da Forca
P5 - Sr.ª da Graça de
Padrões
P6 - A-do-Neves

P8 - A-do-Corvo

Período

Δ (dB)

VL (dB)

D
E
N
D
E
N
D
E
N
D
E
N

11
14
15
6

5
4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3

a)

9
a)
a)
a)

10
10
11

No que respeita ao fator ambiental Património, verifica-se que na ausência do projeto,
a priori se mantêm as condições atuais do terreno que permitem conservar um
eventual potencial arqueológico (embora a expansão das áreas urbanas contrarie este
cenário prospetivo) e as edificações reconhecidas de interesse arquitetónico e
etnológico.
Num cenário de não concretização do projeto, prevê-se uma alteração da produção na
mina de Neves-Corvo, a partir de 2029, resultante das opções que então forem
tomadas relativamente à extração do minério disponível. O cenário que então ocorrer
terá reflexos positivos ou negativos mas sempre muito significativos no contexto
socioeconómico. Caso a produção no Complexo Mineiro entre em declínio o impacte
na Socioeconomia será negativo, prevendo-se que as dinâmicas patenteadas na
situação de referência, desde já pouco favoráveis, possam vir a agravar-se.
Perspetiva-se, em termos sociais, que com a redução da mão-de-obra, intrínseca à
redução de produção de minério, se venha a verificar um aumento da taxa de
desemprego com as consequências daí advindas, nomeadamente, diminuição do
poder de compra, perdas demográficas associadas ao êxodo rural e perda de qualidade
de vida. Em termos económicos, a recessão da economia e a escassez de alternativas
de desenvolvimento económico poderão constituir fenómenos a ocorrer.
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Considerando o mosaico territorial que caracteriza a sub-região, onde a fragilidade do
sistema urbano e a contínua desertificação de territórios de baixas densidades são
evidentes, a eventualidade da não concretização do projeto traria consigo uma
redução drástica na criação de riqueza da respetiva sub-região.
Perspetivando a evolução da situação atual sem as novas infraestruturas de superfície
de apoio à produção de minério a construir, no que se refere à vertente Paisagem, é
de supor que a área de estudo mantenha, nessa zona, o carácter natural que a
caracteriza, não havendo, por isso, impactes daí decorrentes.
A não implementação dos Projeto em análise, quer a nível da Qualidade do Ar quer do
Ambiente Sonoro (ruído e vibrações) assume algum significado na qualidade de vida
das populações situadas na envolvente do Complexo Mineiro, na medida em que será
expectável, a longo prazo, uma diminuição da emissão de partículas em suspensão,
ruído e vibrações, caso se verifique um decréscimo da atividade mineira no Complexo.
No âmbito da Gestão de Resíduos verifica-se que na ausência do projeto a produção
de resíduos evoluiria no sentido decrescente, coincidentemente com uma eventual
redução dos quantitativos de minério extraído; nesta situação, e assumindo uma
redução gradual da produção de rejeitados e uma diminuição nos quantitativos de
escombro a produzir, poder-se-ia aumentar a vida útil da IRCL e da escombreira. No
eventual cenário do aumento da produção de minério por estratégias de mercado que
conduzissem à eventual exploração de outro jazigo existente ou novo, na ausência do
projeto manter-se-ia a produção de resíduos prevista no LoM 2014, a qual,
pressupondo uma continuidade do modo de exploração da IRCL, implicaria, do mesmo
modo, a expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, embora para uma
área já atualmente intervencionada, dado que seria suficiente uma expansão vertical
para assegurar a capacidade necessária para a deposição de rejeitados e escombro.
Pelas razões anteriormente expostas, a ausência do Projeto em análise, traduzir-se-ia
em impactes para o ambiente da zona envolvente do Complexo Mineiro, positivos ou
negativos consoante as opções de gestão que viessem a ser tomadas pela SOMINCOR
relativas à exploração de novos projetos, afetando, principalmente, a qualidade de
vida da população local, em termos socioeconómicos, ou negativamente por
degradação da economia face ao decréscimo das receitas provenientes desta atividade
exploratória ou, pelo contrário, positivamente, caso a opção estratégica da SOMINCOR
recaísse sobre o aumento da produção no Complexo Mineiro com as consequentes
implicações económicas daí decorrentes.
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11

IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

11.1

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES

11.1.1

Pressupostos
A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo
complexo tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente
afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos impactes.
A amplitude do leque dos potenciais impactes de um projeto, dos fatores físicos e
ecológicos aos socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade
ambiental, exige uma abordagem especializada e interdisciplinar com especificidades
próprias, nomeadamente ao nível das metodologias e técnicas utilizadas na avaliação
de impactes. A análise específica, por fator ambiental, é, assim, um momento
indispensável da avaliação.
No entanto, e tanto mais quanto o EIA constitui uma das peças centrais de um
processo de tomada de decisão, a análise parcelar, por fator ambiental, deve ser
complementada por um esforço de integração que procure, tanto quanto possível, dar
base a uma análise global.
Deste modo, e para além das metodologias sectoriais específicas, torna-se necessário
estabelecer uma base comum para a análise de cada fator ambiental, que possibilite
uma avaliação global coerente.
Para o efeito, é necessário clarificar, previamente, os seguintes aspetos:


Noção de impacte ambiental;



Aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes.

Por impacte ambiental entende-se a alteração, num momento futuro, de um
determinado fator ambiental, provocada, direta ou indiretamente, por uma ação do
projeto, quando comparada com a situação, nesse momento futuro, na ausência de
projeto.
Esta noção de impacte implica que a análise de impactes, para cada fator ambiental,
tenha em conta a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente,
na ausência de projeto.
A análise de impactes envolve as seguintes fases:


Identificação de impactes, ou seja, especificar os impactes associados a cada
fase do projeto e ações a desenvolver;



Previsão das características dos principais impactes em função dos critérios:
natureza, tipo, magnitude, área de influência, probabilidade de ocorrência,
reversibilidade, duração e desfasamento no tempo;
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Avaliação da significância dos impactes residuais, ou seja, depois de
consideradas as medidas adequadas e o grau em que as mesmas poderão
mitigar os impactes previstos.

Os aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes do projeto são
referidos seguidamente, constituindo passos interligados e interativos de um mesmo
processo.
11.1.2

Identificação de impactes
A identificação de impactes constitui o primeiro momento da análise e consiste num
levantamento preliminar de impactes que resulta do cruzamento das ações de projeto
na fase de construção e de exploração, com as variáveis consideradas no âmbito de
cada fator/vertente ambiental.
Este procedimento implica a existência de uma listagem das ações do projeto e uma
sistematização das variáveis a considerar em cada fator ambiental. Exige uma definição
de âmbito e de escalas geográficas de análise.

11.1.3

Previsão de impactes
A previsão inicia-se no próprio momento da identificação de impactes e tem como
objetivo fundamental caracterizar o impacte através do aprofundamento do
conhecimento das ligações de causa e efeito entre as ações do projeto e os potenciais
efeitos ambientais delas resultantes, configurando futuros possíveis, utilizando, para
tal, os métodos e técnicas mais adequados e exequíveis às exigências e limitações de
um EIA.
A generalidade das previsões de impactes realizadas no EIA baseia-se nos seguintes
passos:
1) Análise das ações de construção e de exploração do projeto, recorrendo às
informações prestadas pelo proponente e à experiência profissional dos
técnicos envolvidos;
2) Recolha e análise de informação sobre impactes verificados em projetos
similares, recorrendo a bibliografia e, mais uma vez, às informações prestadas
pelo proponente e à experiência profissional dos técnicos envolvidos;
3) Discussão da previsão realizada com outros membros da equipa do EIA e
outros especialistas com experiência prática no âmbito da avaliação ambiental
de projetos.

1.1.1

Classificação de impactes
A avaliação dos impactes resulta das análises anteriores, tendo como objetivo
construir e proporcionar uma noção da importância dos impactes analisados,
recorrendo, para tal, à sua classificação através de um conjunto de parâmetros
(critérios classificadores de impacte).
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A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que
permitam evitar, reduzir ou eliminar os impactes negativos identificados, bem como
potenciar os impactes positivos.
A avaliação global efetua-se em função das análises sectoriais, procurando traduzir,
numa síntese avaliativa, os aspetos mais relevantes e os impactes mais importantes.
Na avaliação global foram considerados os seguintes aspetos:


Ações do projeto mais relevantes, em função da importância dos impactes
sectoriais avaliados;



Fatores ambientais mais relevantes, igualmente em função da importância dos
impactes sectoriais avaliados;



Explicitação dos critérios de seleção das ações e descritores ambientais e da
importância dos impactes;



Utilização das categorias de classificação de impactes referidas seguidamente.

Apresenta-se, seguidamente, a metodologia para a identificação e avaliação dos
impactes ambientais induzidos por um dado projeto, tendo em conta:


as características do projeto, bem como as possíveis ações agressivas para o
ambiente resultantes da sua construção e exploração;



a caracterização da situação de referência e a sua projeção num cenário de
ausência de projeto.

A classificação dos potenciais impactes ambientais induzidos direta ou indiretamente
pelo projeto, durante as fases de construção e de exploração, é efetuada com base na
consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respetivo local de
implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais
provocados por projetos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica na
realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, as informações e elementos
recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no âmbito do EIA a desenvolver.
É utilizada uma escala qualitativa para a expressão dos impactes, baseada nos limiares
de sensibilidade identificados para os diferentes fatores ambientais. O valor qualitativo
atribuído a cada impacte tem em conta diferentes parâmetros, que de seguida se
discriminam.
No que se refere à sua natureza, os impactes são classificados como positivos ou
negativos.
Os impactes são classificados quanto ao seu tipo como impactes diretos, indiretos ou
cumulativos.
Os impactes indiretos do projeto, ou seja, os impactes induzidos pela ocorrência de
outros impactes, devem ser identificados e caracterizados sempre que se preveja a sua
ocorrência.
Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo projeto, são
utilizadas técnicas de previsão que permitem evidenciar a intensidade dos referidos
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impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das ações propostas e a
sensibilidade de cada um dos fatores ambientais afetados. Assim, traduz-se, quando
exequível, a magnitude (significado absoluto) dos potenciais impactes ambientais de
forma quantitativa ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão
objetiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes é assim
classificada como elevada, moderada ou reduzida. Adicionalmente, os impactes
identificados são classificados de acordo com a sua área de influência, a sua
probabilidade de ocorrência, a sua duração, a sua reversibilidade e o seu desfasamento
no tempo. É ainda determinada a possibilidade de minimização dos impactes negativos
identificados.
De acordo com a sua área de influência, os impactes são classificados como locais,
regionais, nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual
os seus efeitos se fazem sentir.
A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes são determinados
com base no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator
ambiental, permitindo classificar cada um dos impactes como certo, provável ou
improvável.
Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se
verificarem apenas durante um determinado período, sendo permanentes em caso
contrário.
Quanto à reversibilidade considera-se que os impactes têm um carácter irreversível ou
reversível consoante os correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se se
anulam, a médio ou longo prazo, designadamente quando cessar a respetiva causa.
Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados imediatos
desde que se verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do
projeto. No caso de só se virem a manifestar a prazo, são classificados de médio
(sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo.
A noção de tempo, mais difícil de gerir de forma objetiva, foi tratada na base dos
horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos que individualizam
períodos com características funcionais específicas – fase de construção e de
exploração – e que coincidem com horizontes de curto, médio e longo prazo. A fase
de desativação, correspondente ao encerramento da mina não será analisada
individualmente por cada um dos fatores ambientais, dado que as medidas a adotar
para a minimização/compensação dos potenciais impactes serão as constantes do
Plano de Fecho da Mina, uma vez que as ações suscetíveis de gerar impactes na fase
de desativação e encerramento do projeto se prendem com a utilização que vier a ser
estabelecida para a zona de implantação do Complexo Mineiro como um todo e não
especificamente para a zona de implantação das novas componentes do PEZ.
De referir que o Plano de Fecho da Mina (que inclui o encerramento e a manutenção
após encerramento) é objeto de revisão de 5 em 5 anos e sempre que ocorram
modificações que conduzam a alterações do previsto no Plano de Lavra aprovado.
O Plano de Lavra da mina em vigor foi aprovado pela Direção Geral da Energia e
Geologia (DGEG) em fevereiro de 2012, tendo em conta as atuais características do
depósito mineral de Neves-Corvo, os processos e as metodologias de desmonte e de
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tratamento dos minérios, bem como as demais medidas, em particular, em matéria de
segurança e ambiente.
O Plano de Fecho atualmente em vigor data de abril de 2009 e foi aceite pela DGEG a
11 de março de 2011, existindo em apreciação pela DGEG, a revisão quinquenal,
datada de 3 de Março de 2016.
No Tabela 11.1 sintetizam-se os principais critérios a utilizar na classificação de
impactes.
Tabela 11.1 – Critérios a utilizar na classificação de Impactes Ambientais
CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE
Natureza

CLASSIFICAÇÃO
Positivo
Negativo
Directo

Tipo

Indirecto
Cumulativo
Elevada

Magnitude

Moderada
Reduzida
Local

Área de influência (extensão)

Regional
Nacional
Transfronteiriço
Certo

Probabilidade de ocorrência

Provável
Improvável

Duração

Reversibilidade

Temporário
Permanente
Reversível
Irreversível
Imediato

Desfasamento no tempo

Médio prazo (+/- 5 anos)
Longo Prazo

1.1.2

Avaliação global dos impactes
Tendo por base a classificação atribuída a cada uma das características do impacte, foi
efetuada a análise quanto à sua possibilidade de mitigação, uma importante etapa no
processo de avaliação global de impactes, ou seja, verificou-se se é aplicável/viável a
implementação de medidas mitigadoras (impactes mitigáveis) ou se os efeitos da ação
geradora do impacte se farão sentir com a mesma intensidade independentemente de
todas as precauções que vierem a ser tomadas (impactes não mitigáveis).
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Tabela 11.2 – Classificação da possibilidade de mitigação de impactes ambientais
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO

Mitigável
Não mitigável

Finalmente, procurou-se atribuir uma significância (avaliação global) aos impactes
ambientais induzidos pelo projeto, para o que foi adotada uma metodologia de
avaliação, dominantemente qualitativa, que permitiu transmitir, de forma clara, o
significado global dos impactes ambientais determinados pelo projeto no contexto
biofísico e socioeconómico em que o mesmo se insere, ou seja, o significado dos
impactes induzidos em cada uma das vertentes ambientais analisadas.
O objetivo da avaliação da significância de um dado impacte foi determinar a
importância relativa e aceitabilidade dos impactes residuais (impactes não mitigáveis
ou que permanecem, ainda que em menor grau, na sequência da implementação das
medidas de mitigação apropriadas).
A atribuição do grau de significância de cada um dos impactes teve em conta o
resultado da classificação atribuída às diferentes características do impacte, de acordo
com os critérios anteriormente apresentados, a possibilidade de mitigação mas
também a sensibilidade da equipa do EIA para as consequências desse impacte num
contexto global; deste modo, poderão verificar-se impactes com classificações
semelhantes nos diversos parâmetros caracterizadores, mas com resultados globais
distintos em termos dos respetivos níveis de significância.
Assim, no que se refere à significância, os impactes ambientais resultantes do projeto
em análise são classificados como não significativos, pouco significativos, significativos
ou muito significativos.
Tabela 11.3 – Classificação da significância de impactes ambientais
Não significativo
SIGNIFICÂNCIA

Pouco significativo
Significativo
Muito significativo

11.1.4

Metodologia de previsão de impactes cumulativos
Impactes cumulativos são os impactes gerados ou induzidos pelo projeto em análise
que se irão adicionar a perturbações induzidas por projetos passados, presentes ou
previstos num futuro razoável, bem como pelos projetos complementares ou
subsidiários, sobre qualquer uma das vertentes ambientais consideradas.
Aquando da avaliação de impactes cumulativos é importante ter em consideração os
critérios valor (ao nível da sua importância) e resiliência (capacidade de regeneração)
de cada um dos parâmetros analisados no âmbito das várias vertentes ambientais.
Na identificação e avaliação de impactes cumulativos são habitualmente seguidos os
seguintes passos:
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Identificação dos recursos afetados pelo projeto;



Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do
impacte sobre o recurso;



Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou
razoavelmente previsíveis no futuro que afetaram, afetam ou podem vir a
afetar, com significado, os recursos identificados;



Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes
dos restantes projetos ou ações identificados e determinação da importância
relativa na afetação dos recursos;



Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes.

Todavia, tendo em conta a metodologia proposta para a avaliação dos impactes
cumulativos constata-se que, nesta fase, a equipa do estudo não dispõe de informação
sobre outros projetos futuros na área envolvente do projeto que possam ser
cumulativos em termos de impactes. Foram, contudo, avaliados, os impactes
cumulativos gerados pelas diversas componentes do projeto em análise.
A análise da necessidade de avaliar os impactes cumulativos do projeto PEZ com
outros projetos existentes ou previstos na envolvente do Complexo Mineiro de NevesCorvo será efetuada, novamente, no âmbito do RECAPE.

11.2

METODOLOGIA ADOTADA PARA AS MEDIDAS A PROPOR
Após a avaliação dos impactes gerados por um projeto o estudo deverá propor um
conjunto de medidas agrupadas de acordo com a sua natureza em três categorias:


medidas mitigadoras que visarão minimizar os impactes negativos identificados;



medidas potenciadoras que incrementarão a significância dos impactes
positivos previsíveis;



medidas compensatórias dos impactes negativos significativos e irreversíveis,
quando aplicável.

No presente estudo optou-se por apresentar um conjunto de medidas mitigadoras de
caráter geral – Medidas Genéricas – que são habitualmente utilizadas na fase de
construção de um projeto, independentemente da sua tipologia, que poderão ser
adotadas para mitigar impactes associados a diversos fatores ambientais e gerados por
determinados grupos de atividades a realizar durante a obra e um conjunto de
Medidas Específicas – aplicáveis à mitigação dos impactes ambientais específicos de
determinado fator ambiental.
Na elaboração das medidas genéricas foi tida em conta a estrutura e o conteúdo das
“Medidas de minimização gerais da fase de construção”, elaborado pela Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P., disponível para consulta no sítio da internet da mesma
(http://www.apambiente.pt).
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De forma a identificar de forma clara a totalidade das medidas propostas,
independentemente da sua tipologia, optou-se por atribuir uma codificação às
mesmas, que permita sistematizá-las e agregá-las de forma inequívoca aquando da
recomendação da respetiva adoção. A codificação das medidas foi realizada com base
no tipo de medida, na fase do projeto em que a mesma deverá ser implementada e, no
caso das medidas específicas, considerando o fator ambiental que lhe está associado, a
saber:


Tipo de medida:
o Genérica [MG];
o Específica [ME].



Fase em que esta deverá ser cumprida:
o Fase prévia à construção [PC];
o Fase de construção [FC];
o Fase de exploração [FE].



O fator ambiental afetado:
o Ambiente sonoro [AS];
o Clima [C];
o Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais [Geo];
o Hidrogeologia e Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos [RHSub];
o Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais [RHSup];
o Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo [OT];
o Paisagem [Pai];
o Património Arqueológico e Etnológico [Pat];
o Gestão de Resíduos [Res];
o Qualidade do ar [QA];
o Sistemas Ecológicos [Eco];
o Socioeconomia [Socio];
o Solos: Capacidade de Uso e Ocupação [Sol];

 O número de medida (01, 02, 03, …).
A título indicativo, na tabela seguinte apresenta-se um exemplo da codificação de uma
medida genérica e de uma medida específica.
Tabela 11.4 – Exemplo da codificação de medidas

Tipo de
medida
Genérica
Específica

Fase de aplicação
Prévia à construção
Fase de construção

Descritor ambiental
associado
--Qualidade do Ar

N.º da
medida
01
04

Código de identificação
da medida
MG_ PC_01
ME_FC_QA_04
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11.3

IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS GENÉRICAS

11.3.1

Fase prévia à construção
Previamente ao início da fase de construção de um Projeto, antes da execução de
quaisquer trabalhos no terreno, será necessário ter em consideração os seguintes
aspetos:
MG_PC_01: Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada
que assegure um elevado grau de desempenho ambiental no
decurso da construção das várias infraestruturas que a compõem.
Nesse contexto deverá ser definido o planeamento de execução de
todos os elementos da obra incluindo a identificação e
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase
de construção e a respetiva calendarização.
MG_PC_02: Deverá ser elaborado um Plano de Obra, no qual seja espelhado o
planeamento da Empreitada e explicitadas as medidas ambientais
associadas às diferentes atividades previstas, que deverá ser
divulgado às populações interessadas, designadamente à população
residente na área envolvente da obra. O Plano de Obra deverá
incluir um mecanismo de atendimento ao público, para
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações.
MG_PC_03: No início da obra, o Adjudicatário deverá elaborar um Plano de
Acessibilidades, a integrar no Plano de Obra, com o objetivo de
identificar todos os caminhos utilizados, tráfego previsto e medidas
de minimização associadas, quando aplicáveis, relativamente a cada
uma das atividades previstas para a empreitada. Ao longo do
decurso da Empreitada este Plano terá que ser atualizado sempre
que surjam alterações, ao inicialmente previsto. Qualquer alteração
tem que ser previamente aprovada pelo Dono de Obra. O Plano de
Acessibilidades integrará uma planta com identificação dos acessos
à obra (incluindo os acessos temporários).
MG_PC_04: Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para
o pessoal afeto à empreitada (ligado a atividades suscetíveis de
provocar impactes ambientais), designadamente normas e cuidados
a ter no decurso dos trabalhos.

No Projeto do PEZ considera-se que não é necessária a implementação das seguintes
medidas, pelas razões adiante apresentadas:


MG_PC_02 – porque todas as obras se irão desenvolver dentro do Complexo
Mineiro de Neves-Corvo;



MG_PC_03 - porque nesta fase do Projeto (estudo de viabilidade e préviabilidade) não é expectável que haja impactes na circulação viária no exterior
do Complexo Mineiro. A necessidade de implementação desta medida será
reavaliada em fase de RECAPE.
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11.3.2

Fase de construção
Durante a fase de construção de um Projeto será necessário ter em consideração os
seguintes aspetos:
Implantação dos estaleiros e parques de materiais
MG_FC_01: A área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos
relacionados com a execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo
possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua
correta implementação, salvaguardando o maior número de vertentes
ambientais possível.
MG_FC_02: Interdição do acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes de
obra para redução do risco de acidentes, através da vedação das
mesmas, de acordo com a legislação aplicável. Na vedação deverão ser
colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a
observar assim como a calendarização da empreitada.
MG_FC_03: Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e
da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada,
visando a segurança e informação durante a fase de construção.
Desmatação, Limpeza e decapagem dos solos
MG_FC_04: Redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a
execução dos trabalhos.
MG_FC_05: Antes dos trabalhos de movimentação de terras deve-se proceder à
decapagem da terra. As ações de decapagem devem restringir-se às
áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se, se aplicável, à
recolha da camada superficial do solo e seu armazenamento adequado
em pargas, para posterior utilização e recobrimento, no local ou em
zonas cuja recuperação venha a ser considerada necessária.
Escavações e Movimentações de terras
MG_FC_06: Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os
solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas
áreas.
MG_FC_07: Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras
deverão ser executados de forma a minimizar a exposição dos solos nos
períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir a erosão hídrica e o
transporte sólido, procedendo-se por exemplo à cobertura das terras
sobrantes.
MG_FC_08: Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra,
caso possuam características geotécnicas adequadas, deverão sempre
que possível ser (re)utilizados nos aterros associados à construção das
diferentes infraestruturas da própria empreitada, de modo a minimizar
o volume de terras sobrantes e de terras empréstimo. Quando tal não
se verifique, os materiais deverão ser reutilizados na reposição da
morfologia de áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para
regularização de terrenos no âmbito das ações de recuperação biofísica
das áreas afetadas pela empreitada, ou outras similares. Se
encaminhados para destino final, a escolha do local de depósito dos
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materiais sobrantes deverá privilegiar a recuperação paisagística de
pedreiras ou areeiros existentes, sempre que se situem a distâncias
compatíveis com a localização da obra. Caberá ao Adjudicatário
proceder ao licenciamento dos locais selecionados, não sendo
permitida a sua utilização sem a emissão da respetiva licença.
MG_FC_09: As terras de empréstimo deverão, sempre que possível, ter origem
noutras frentes de obra ou mesmo em obras associadas. Caso seja
necessário recorrer a novas manchas de empréstimo, que não as que
vierem a ser previstas no Projeto de Execução, deverá proceder-se ao
respetivo licenciamento, considerando as disposições legais em vigor,
sendo esta responsabilidade do Adjudicatário. Estas novas áreas
deverão respeitar ainda, sempre que a mesma exista, a Carta de
Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e
depósito de terras sobrantes.
Construção e Reabilitação de Acessos
MG_FC_10: A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a
trajetos preferenciais, definidos previamente no Plano de
Acessibilidades, aproveitando ao máximo os caminhos já existentes, de
forma a minimizar áreas intervencionadas pela obra e os recetores
sensíveis, estando restringida a circulação fora destes corredores. Os
acessos existentes só poderão ser alargados nos casos estritamente
necessários e previamente autorizados pelo Dono de Obra.
MG_FC_11: Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve
adaptar-se ao terreno natural, evitando o rasgo de taludes
pronunciados e com inclinações acentuadas. A remoção do coberto
vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos devem
ser assinalados, devendo ser proibida a circulação fora dessas áreas. No
tocante ao património cultural, caso haja necessidade de abertura de
novos acessos, devem ser garantidas as condições necessárias à não
afetação de elementos patrimoniais.
MG_FC_12: Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a
população interessada, das eventuais alterações na circulação
rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de vias de
comunicação pertencentes à rede viária na envolvente da obra.
MG_FC_13: Facultar alternativas válidas ao maior número possível de
atravessamentos condicionados por motivos de obra. Devendo ser
garantidas as normais condições de acessibilidade à população local,
nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das vias e
manutenção adequada dos acessos.
MG_FC_14: Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos pelos veículos
pesados afetos à obra. Na eventualidade de não existirem acessos
alternativos, as viaturas pesadas, com cargas devidamente cobertas,
poderão passar pelas localidades, sendo que esse trajeto, previamente
aprovado pelo Dono da Obra, deverá ser o mais curto e efetuado à
menor velocidade possível e o mais afastado possível de recetores
sensíveis, como escolas e unidades de prestação de cuidados de saúde.
Esta alteração tem que obrigatoriamente ser reportada no plano de
acessibilidades.
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Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
MG_FC_15: Sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de
velocidade e proibição de sinais sonoros.
MG_FC_16: A movimentação de máquinas deve, tanto quanto possível, privilegiar o
uso de acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e
impermeabilização dos solos, evitando a circulação indiscriminada por
todo o terreno, não sendo permitida a circulação fora dos limites afetos
à empreitada.
MG_FC_17: Manutenção periódica das máquinas e veículos afetos à obra em
condições adequadas de funcionamento, que pode ser realizada nas
oficinas do Complexo Mineiro no caso de os equipamentos serem
propriedade da SOMINCOR, ou em oficina licenciada, nos restantes
casos, minimizando as emissões gasosas para a atmosfera e os riscos de
contaminação dos solos e águas pela perda de óleos e outros
hidrocarbonetos.
Gestão de produtos, efluentes e resíduos
MG_FC_18: Remoção e encaminhamento adequados dos resíduos e efluentes
produzidos na obra, devendo evitar-se o depósito no local, mesmo que
temporário, de restos de materiais de construção e de embalagens,
entre outros desperdícios produzidos durante a obra.
MG_FC_19: Recolha das águas residuais produzidas nos locais das obras e condução
das mesmas a um dos sistemas de tratamento existentes no Complexo
Mineiro, evitando, deste modo, a contaminação das águas
subterrâneas.
MG_FC_20: Efetuar o manuseamento de óleos durante a fase de construção e das
operações de manutenção da maquinaria com os necessários cuidados,
de acordo com as normas previstas na legislação em vigor, no sentido
de limitar eventuais derrames suscetíveis de provocarem a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Nesse sentido,
recomenda-se que essas operações decorram nas áreas existentes do
Complexo Mineiro preparadas para esse tipo de operações.
MG_FC_21: Os óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, sendo posteriormente enviados a destino final apropriado.
MG_FC_22: Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou
outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a camada de
solo afetada e efetuado o seu encaminhamento para tratamento em
instalações devidamente licenciadas, ou promovida a sua recolha por
operador licenciado. Desta forma, evita-se a contaminação das
camadas de solo subjacentes e a penetração em profundidade das
substâncias envolvidas.
MG_FC_23: É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo.
Outras medidas transversais de carácter geral
MG_FC_24: Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser ativados os
procedimentos necessários à sua rápida resolução de acordo com as
boas práticas definidas nesta matéria e, se aplicável, seguindo o
estabelecido no SGA da obra. Deverá proceder-se à recuperação
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imediata da zona afetada.
MG_FC_25: Atender
a
a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar
resolver, com a maior brevidade possível, situações de incomodidade
relacionadas com a obra.
MG_FC_26: Durante o decorrer da obra deverá obedecer-se a toda a legislação
ambiental em vigor, designadamente ao estabelecido nos instrumentos
de gestão territorial aplicáveis à área da obra e respetiva envolvente,
salvaguardando-se as servidões e restrições de utilidade pública na área
de influência da empreitada, destacando-se a este nível as servidões
associadas à rede rodoviária principal e aos restantes caminhos que
venham a ser utilizados durante a fase de obra, à rede ferroviária e ao
Domínio Público Hídrico.
MG_FC_27: Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua
expansão a locais próximos e a sua duração para além do estritamente
necessário.
Fase final da execução das obras
MG_FC_28: As vias de comunicação, públicas ou privadas no exterior do Complexo
Mineiro, eventualmente danificadas em virtude do desgaste induzido
pela circulação de viaturas afetas à Empreitada, deverão ser
reabilitadas logo após a fase de construção e com a maior brevidade
possível. No caso dos caminhos que não puderem ser restabelecidos,
deverá estar assinalada a sua interrupção, bem como indicado o acesso
alternativo.
MG_FC_29: Desativar a área afeta à obra através da desmontagem dos estaleiros e
da remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos
de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, bem como
das áreas adjacentes, no mínimo com a reposição das condições
existentes antes do início dos trabalhos.
MG_FC_30: Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da empreitada.
No Projeto do PEZ considera-se que não é necessária a implementação das seguintes
medidas, pelas razões adiante apresentadas:


MG_FC_01 – porque o estaleiro a utilizar ficará localizado dentro da área de
empreiteiros, existente e situada no interior da área industrial do Complexo
Mineiro. MG_FC_10, MG_FC_12 e MG_FC_13 – porque nesta fase do Projeto
(estudo de viabilidade e pré-viabilidade) não é expectável que haja impactes na
circulação viária no exterior do Complexo Mineiro. A necessidade de
implementação destas medidas será reavaliada em fase de RECAPE.



MG_FC_29 – porque todas as obras se irão desenvolver dentro do Complexo
Mineiro de Neves-Corvo.
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11.3.3

Fase de exploração
Deverão ser cumpridas, na fase de exploração do Projeto de Expansão do Zinco, as
medidas de âmbito geral, que seguidamente se propõem:
MG_FE_01: Respeito pelas medidas de gestão ambiental, que são prática corrente
na SOMINCOR, no âmbito dos requisitos do seu SGA e tendo em conta
a política ativa de prevenção de acidentes existente na empresa.
MG_FE_02: Manutenção periódica das máquinas, veículos e equipamentos afetos à
exploração do Projeto em condições adequadas de funcionamento.
MG_FE_03: Sinalização correta das infraestruturas novas ou sujeitas a alteração,
visando a segurança e informação dos colaboradores e visitantes da
SOMINCOR.
MG_FE_04: Recurso às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para todas as
atividades desenvolvidas no Complexo Mineiro.
MG_FE_05: Implementação de medidas de mitigação adequadas mediante os
resultados do Programa de Monitorização proposto.
Todas as medidas propostas são necessárias para a mitigação dos impactes gerados
pelo Projeto.

11.4

IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS
As medidas específicas associadas a cada um dos fatores ambientais em análise serão
identificadas e caracterizadas seguidamente no âmbito da avaliação dos impactes
ambientais que pretendem mitigar ou potenciar.

11.5
11.5.1

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS E PROPOSTA DE MEDIDAS POR FATOR AMBIENTAL
Clima

11.5.1.1 Identificação e caracterização do impacte
a)

Fase de construção
Não se preveem alterações com significado sobre o clima, local e regional, resultantes
da construção do PEZ.
Contudo, em resultado das movimentações de terras (limpeza do terreno, escavações
e aterros para a preparação de plataformas de trabalho) ter-se-á verificado em
projetos anteriores um ligeiro aumento da temperatura do ar junto ao solo, muito
pouco importante, uma vez que a área de intervenção não tem praticamente
cobertura vegetal. As restantes atividades de construção não terão impactes ao nível
do clima.
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b)

Fase de exploração
Ao nível da fase de exploração destaca-se o aumento das necessidades energéticas
com a implementação do PEZ, que levarão a consumos mais elevados de eletricidade.
Apesar de não haver, nesta fase, estimativas do consumo de energia associados ao
funcionamento do PEZ, é expectável que a sua implementação contribua
indiretamente para as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), em particular o
CO2, devido à elevada percentagem de combustíveis fósseis utilizados na produção de
energia a nível nacional. Assim, o referido consumo contribuirá, à sua escala, para o
aquecimento global e consequentemente para as “alterações climáticas”, embora se
considere insignificante face ao cenário de consumos energéticos nacional.

11.5.1.2 Avaliação dos impactes
O impacte no clima na fase de construção, associado às movimentações de terras, é
negativo, provável, de magnitude reduzida, de âmbito local, temporário, reversível,
direto e imediato, e pode ser mitigável. De uma forma global pode indicar-se que o
impacte no clima será não significativo.
O impacte no clima da exploração do PEZ, associado ao aumento do consumo de
energia elétrica, é negativo, de magnitude reduzida, âmbito local, provável,
permanente, reversível, indireto e que se fará sentir a longo prazo. De uma forma
geral estima-se que o impacte seja não significativo, quando avaliado no contexto
global das alterações climáticas. Contudo, podem ser acionadas medidas de redução
de consumo energético que eliminariam total ou parcialmente a ação geradora de
impacte no clima.
11.5.1.3 Proposta de medidas de mitigação
Para além das medidas de carácter geral:



MG_PC_01;
MG_FC_04;




MG_FC_06;
MG_FE_01;



MG_FE_04;

para mitigar os impactes no Clima, mesmo estes sendo não significativos, propõe-se a
seguinte medida específica, a implementar durante a fase de exploração do Projeto:
ME_FE_C_01:

Promover medidas de redução de consumos energéticos, que
podem passar pela adoção de um plano estratégico de gestão
energética dos consumos, pela produção de energia para consumo a
partir de fontes renováveis ou adesão aos “Certificados Verdes”23.

23 Certificado verde é um produto disponibilizado pelos fornecedores de eletricidade que garante que a

eletricidade consumida na instalação aderente é 100% de origem renovável.
425

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

11.5.2

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais

11.5.2.1 Identificação e caracterização dos impactes
a)

Considerações gerais
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do PEZ
foram efetuadas em termos qualitativos quer para a fase de construção, onde se
analisaram as repercussões na geologia, geomorfologia e recursos minerais induzidas
pelas atividades a desenvolver, quer para a fase de exploração, onde se teve como
objetivo caracterizar os impactes inerentes à atividade de exploração.

b)

Fase de construção
Na fase de construção, as intervenções a realizar à superfície prendem-se com a
construção de uma nova chaminé de ventilação (CPV23), com intervenções dentro da
área industrial já existente, nomeadamente a construção de um novo edifício para
expansão da Lavaria do Zinco mas, sobretudo, com a expansão da IRCL.
O material proveniente da construção da chaminé de ventilação será tratado como
escombro e utilizado de acordo com as normais ações do Complexo Mineiro, pelo que
se considera que existirá um impacte gerado pelos materiais excedentes, resultantes
da construção da chaminé.
Adicionalmente, preconiza-se que as restantes ações de escavação/aterro relativas às
intervenções a realizar dentro da área industrial produzam um diferencial de terras
positivo, com um excedente pouco significativo, sendo, por isso geradoras de
impactes.
Relativamente à alteração da morfologia do terreno, verifica-se que as grandes
intervenções ocorrerão em profundidade (chaminé de ventilação) não sendo
expectável a execução de escavações e aterros de grandes dimensões à superfície
decorrentes da construção das novas infraestruturas dentro da área industrial. Desta
forma, preconiza-se que estas intervenções constituam um impacte na morfologia do
terreno.
A construção da nova chaminé e respetivo acesso realizar-se-ão sobre áreas não
artificializadas, pelo que é possível que as movimentações de terras determinem
processos de erosão e arrastamento de sedimentos. Considera-se que a eventual
perda de sedimentos para a rede de drenagem constitua um impacte, que dependerá
da ocorrência de precipitações intensas que gerem escoamento elevado.
No âmbito da expansão da IRCL, a intensificação do movimento de viaturas em uso na
obra e o desgaste dos acessos atuais poderão causar maior suscetibilidade à ação
erosiva, quer pela escorrência superficial, quer pelo vento, devido à destruição do
coberto vegetal e à degradação do solo. Assim, é de prever que venham a ocorrer
impactes durante esta fase, não sendo previsível o seu prolongamento para a fase de
exploração.
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c)

Fase de exploração
Durante a fase de exploração do jazigo de Lombador Fase 2 poderão ocorrer episódios
sísmicos locais, resultando da sismicidade induzida pelas atividades de desmonte e
extração de minério no interior da mina, o que constituirá um impacte.
A exploração do jazigo referido não preconiza a execução de intervenções à superfície,
desenvolvendo-se toda a atividade mineira em profundidade, pelo que a execução de
túneis para acesso ao minério e à própria exploração do jazigo poderá levar à
ocorrência de fenómenos de subsidência à superfície que, ao ocorrerem, gerarão
impactes ao nível da morfologia do terreno, estando dependentes do volume e da área
interessados.
A exploração da massa mineral do jazigo de Lombador Fase 2 e a possibilidade da
continuação da prospeção e pesquisa, com vista o aproveitamento racional do recurso
geológico, representa um impacte.
Relativamente à infraestruturas de superfície de apoio à produção de minério, nesta
fase constituirão um impacte, dada a artificialização das formas.
No âmbito da expansão da IRCL, esta ocorrerá para uma pequena área a Sul e
verticalmente, pelo que a artificialização da forma e intensificação da modificação da
geometria, constituem impactes.
No respeita às infraestruturas de superfície de apoio à produção de minério e às BAC
associadas considera-se que nesta fase se manterão os impactes resultantes da
artificialização das formas.

11.5.2.2 Avaliação dos impactes
Durante a fase de construção os impactes gerados pelos materiais excedentes,
resultantes da construção da chaminé, e pelas restantes ações de escavação/aterro
relativas às intervenções a realizar dentro da área industrial, que produzam um
diferencial de terras positivo, são considerados negativos, diretos, de magnitude
reduzida, locais, certos, temporários, reversíveis, imediatos, mitigáveis e pouco
significativos.
A alteração da morfologia do terreno, durante a fase de construção, considera-se um
impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, local, certo, permanente,
irreversível, de longo prazo, mitigável e pouco significativo.
A construção da nova chaminé e respetivo acesso e os processos de erosão e
arrastamento de sedimentos, durante a fase de construção, constituem impactes
negativos, diretos, de magnitude reduzida, locais, certos, temporários, reversíveis,
imediatos, mitigáveis e pouco significativos.
A expansão da IRCL, a maior suscetibilidade à ação erosiva, constitui um impacte
negativo, direto, de magnitude moderada a reduzida, local, certo, temporário,
irreversível, imediato, mitigável e pouco significativo.
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Durante a fase de exploração do jazigo de Lombador Fase 2 a sismicidade induzida
pelas atividades de desmonte e extração de minério no interior da mina constituirá um
impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, local, certo, temporário, reversível,
imediato, mitigável e pouco significativo.
A ocorrência de fenómenos de subsidência, na fase de exploração, à superfície gerará
impactes negativos, diretos, de magnitude reduzida a elevada, locais, prováveis,
permanentes, irreversíveis, imediatos, mitigáveis e pouco significativos a
significativos ao nível da morfologia do terreno, estando dependentes do volume e da
área interessados.
A exploração da massa mineral do jazigo de Lombador Fase 2, embora para
aproveitamento económico, representa um impacte negativo, direto, de magnitude
moderada a elevada, regional, certo, permanente, irreversível, imediato, mitigável e
significativo a muito significativo.
Relativamente às infraestruturas de superfície para apoio à produção de minério, na
fase de exploração constituirão um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida,
local, certo, permanente, irreversível, imediato, mitigável e pouco significativo, dada
a artificialização das formas.
No âmbito da expansão da IRCL, que, para além da vertical, ocorrerá para uma
pequena área a Sul da área já ocupada, verificar-se-á a artificialização da forma e
intensificação da modificação da geometria, o que se traduz em impactes negativos,
diretos, de magnitude reduzida, locais, certos, permanentes, irreversíveis, imediatos,
mitigáveis e pouco significativos.
11.5.2.3 Proposta de medidas de mitigação
Para além das medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_FC_11;
 MG_PC_04;
 MG_FC_16;
 MG_FC_04;
 MG_FC_17;
 MG_FC_05;
 MG_FC_18;
 MG_FC_07;
 MG_FC_20;
 MG_FC_08;
 MG_FC_21;
 MG_FC_09;
 MG_FC_22;







MG_FC_23;
MG_FC_24;
MG_FC_27
MG_FE_04;
MG_FE_05;

Para mitigar os impactes na Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, durante as
fases de construção e exploração do Projeto, propõem-se as seguintes medidas
específicas:
ME_FC_Geo_01: Garantir a deposição do material excedente resultante das
escavações.
ME_FC_Geo_02: Reduzir ao mínimo indispensável as movimentações de terra para a
execução dos trabalhos referentes às escavações e/ou aterros e a
modificação da morfologia do terreno aquando da construção das
novas infraestruturas.
ME_FC_Geo_03: Redução das intervenções no terreno ao mínimo indispensável para
a execução dos trabalhos, bem como das atividades suscetíveis de
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ME_FE_Geo_01:
ME_FE_Geo_02:

ME_FE_Geo_03:
ME_FE_Geo_04:

11.5.3

gerar ações que acionem processos erosivos e outros processos de
natureza sedimentar.
Garantir o zonamento geotécnico adequado da área de exploração
do jazigo de Lombador Fase 2.
Assegurar que ocorre apenas o número mínimo de movimentos
rochosos por cima do jazigo e de subsidência à superfície em
consequência do jazigo de Lombador Fase 2.
Assegurar uma exploração sustentável do recurso geológico que
constitui o jazigo de Lombador da Fase 2.
Reduzir as intervenções no terreno ao mínimo indispensável para a
execução dos trabalhos, bem como as atividades suscetíveis de
modificar a morfologia e/ou o estado atual do fator ambiental
Geologia, geomorfologia e recursos minerais

Hidrogeologia e Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos

11.5.3.1 Identificação e caracterização dos impactes
a)

Considerações gerais
No presente ponto procede-se à identificação, previsão e avaliação dos potenciais
impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos decorrentes do desenvolvimento das
fases de construção e exploração do Projeto de Expansão do Zinco (PEZ) a decorrer nas
instalações do Complexo Mineiro Neves-Corvo. A existência de impactes para este
fator ambiental poderá ser a nível quantitativo - alteração do padrão hidrodinâmico e
sentidos preferenciais de escoamento subterrâneo - e/ou qualitativo - contaminação
das águas subterrâneas através da infiltração de poluentes.
Do ponto de vista quantitativo ainda não existem elementos suficientes para avaliar os
impactes expectáveis, propondo-se a elaboração de um estudo hidrogeológico na fase
de Projeto de Execução, não só nas áreas de exploração mineira mas também na sua
envolvente, para que a análise a efetuar possa ser completa e aprofundada.
De referir apenas que, face aos dados piezométricos compilados até ao presente,
prevê-se que a área da IRCL seja aquela onde poderão surgir impactes negativos em
termos da interferência dos níveis freáticos e à exposição a fontes de poluição, dada a
proximidade do nível freático à superfície. Preconiza-se também que a construção das
infraestruturas de superfície de apoio à produção de minério e respetivos acessos não
recorra à execução de grandes escavações, pelo que é pouco provável que ocorram
interferências com o nível freático, não sendo, portanto, expectáveis impactes
decorrentes destas ações.

b)

Fase de construção
Na fase de construção as infraestruturas a implantar correspondem maioritariamente
a infraestruturas de superfície, à exceção do jazigo do Lombador Fase 2 e da CPV23. A
implantação das referidas infraestruturas poderá causar impactes no nível freático,
como por exemplo a construção da CPV23 que liga a superfície até aos 1 000 a 1 200 m
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de profundidade; no entanto, face à ausência de um estudo hidrogeológico, não é
possível determinar essa mesma interferência.
Decorrente da realização das construções preconizadas poderá verificar-se um
eventual derrame acidental de óleos e/ou combustíveis e a sua correspondente
infiltração no solo. Esta ocorrência poderá ser mais gravosa nas áreas objeto de
escavação, facilitando a propagação de potenciais poluentes por redução da espessura
da camada não saturada e permitindo atingir mais facilmente as águas subterrâneas
de percolação, deteriorando a sua qualidade.
De referir ainda a movimentação de veículos e maquinaria prevista que poderá levar à
compactação adicional dos terrenos e modificação das condições naturais de
infiltração com diminuição da área de infiltração das águas da precipitação e aumento
do escoamento superficial face ao existente atualmente. Face ao exposto prevê-se
uma afetação da recarga global do sistema hidrogeológico da área de estudo, não
sendo previsível que o conjunto do sistema possa ser afetado.
c)

Fase de exploração
No decorrer da exploração do jazigo do Lombador Fase 2 prevê-se que os impactes
sejam semelhantes aos já existentes, decorrentes da exploração do Complexo Mineiro
de Neves-Corvo; assim, prevê-se que os referidos impactes decorram da eventual
contaminação das águas subterrâneas, essencialmente de potenciais infiltrações de
contaminantes da escombreira, de infiltrações que possam ocorrer devidas a derrames
acidentais na área industrial, de eventuais deficiências de impermeabilização das
barragens de retenção das águas contaminadas, de um eventual deficiente
funcionamento da ETAM, da NETA e do TAI, de rutura das condutas de drenagem e dos
pipe rack,ou de acidentes e ruturas na IRCL. O impacte desta contaminação depende
dos meios de prevenção e de resposta de acidentes existentes no Complexo Mineiro,
sendo que, tendo em conta os meios existentes, uma eventual contaminação seria de
imediato contida, reduzindo o significado do impacte gerado.
Relativamente à IRCL, a expansão vertical e horizontal da deposição de pasta, tem
diferentes impactes. De acordo com as metodologias de deposição previstas (Golder
Associates, 2010) a expansão vertical configura impactes negativos, de magnitude
reduzida e pouco significativos nas águas subterrâneas, uma vez que o espessamento
da pasta aumenta a sua densidade tornando o depósito mais impermeável, o que
determinará uma menor infiltração global na área da IRCL e consequentemente uma
redução da potencial contaminação do sistema aquífero.
Segundo o estudo da Golder Associates (2010) a infiltração das escorrências nos
rejeitados depositados em pasta poderá atingir a base da IRCL ao fim de 400 anos ou
2 200 anos, em função, respetivamente, da permeabilidade alta ou baixa das camadas
da pasta.
Potenciais impactes dos trabalhos de exploração do jazigo do Lombador Fase 2 no
padrão de circulação profunda das águas subterrâneas, bem como da contaminação
das águas subterrâneas pelas poeiras decorrentes da exploração, não podem ser
determinados nesta fase, somente após o estudo hidrogeológico a realizar na fase de
Projeto de Execução.
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11.5.3.2 Avaliação dos impactes
Considera-se que um eventual derrame acidental de óleos e/ou combustíveis e a sua
correspondente infiltração no solo, na fase de construção, gerará impactes negativos,
diretos, locais, improváveis, temporários, reversíveis, imediatos, de magnitude
reduzida, pouco significativos e mitigáveis.
A movimentação de veículos e maquinaria prevista na fase de construção poderá gerar
impactes negativos, indiretos, locais, improváveis, temporários, reversíveis,
imediatos, de magnitude reduzida e pouco significativos, podendo ser mitigados.
Ao nível dos impactes na fase de exploração devido a derrames acidentais na área
industrial, de eventuais deficiências de impermeabilização da IRCL e das BAC, de um
eventual deficiente funcionamento da ETAM, da NETA e do TAI, de rutura das
condutas de drenagem e dos pipe rack, ou de acidentes e ruturas na IRCL estes são
negativos, diretos, locais, improváveis, temporários, reversíveis, imediatos, cuja
significância e magnitude dependerão da importância e dimensão do evento
contaminante, assim como da área de afetação e dos meios de prevenção e resposta
de acidentes da SOMINCOR, podendo ser mitigáveis.
Relativamente à expansão vertical e horizontal da deposição de pasta na IRCL, caso as
escorrências contaminadas se infiltrem e atinjam o sistema aquífero o impacte gerado
é considerado negativo, direto, local, improvável, temporário, reversível, de longo
prazo, de magnitude reduzida e pouco significativa, dada a inexistência de captações
de água subterrânea na proximidade e a mitigação preconizada.
11.5.3.3 Proposta de medidas de mitigação
A implementação das seguintes medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_PC_04;
 MG_FC_02;
 MG_FC_03;
 MG_FC_04;
 MG_FC_07;
 MG_FC_11;
 MG_FC_16;










MG_FC_17;
MG_FC_18;
MG_FC_19;
MG_FC_20;
MG_FC_21;
MG_FC_22;
MG_FC_23;
MG_FC_24;









MG_FC_26;
MG_FC_27;
MG_FC_28;
MG_FE_01;
MG_FE_02;
MG_FE_04;
MG_FE_05;

para mitigar os impactes na hidrogeologia e recursos hídricos subterrâneos, durante a
fase de exploração do Projeto propõem-se as seguintes medidas específicas:
ME_FE_RHSub_01:

Deverá ser garantido que a deposição da pasta na zona de
expansão da IRCL seja devidamente acondicionada em área
impermeabilizada e com a contenção necessária.

De referir ainda que após a realização do estudo hidrogeológico, na fase de Projeto de
Execução, poderão ser propostas mais medidas de mitigação, nomeadamente no
RECAPE.
431

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

11.5.4

Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais

11.5.4.1 Identificação e caracterização dos impactes
No presente ponto procede-se à identificação, previsão e avaliação dos potenciais
impactes sobre os recursos hídricos superficiais decorrentes do desenvolvimento das
fases de construção e exploração do Projeto de Expansão do Zinco a decorrer dentro
das instalações do Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
A avaliação de impactes envolve a identificação de impactes, ou seja, a especificação
dos impactes associados a cada fase do projeto (construção e exploração), tendo em
conta as ações a desenvolver em cada uma delas; a previsão das características dos
principais impactes em função dos critérios apresentados na metodologia geral e a
avaliação da significância dos impactes residuais, depois de consideradas as medidas
adequadas e o grau de eficácia das mesmas na mitigação dos impactes previstos.
Desta forma, na fase de construção serão analisados os impactes associados
fundamentalmente à desmatação, decapagem e movimentações de terras, circulação
de maquinaria, veículos e trabalhadores e operação dos estaleiros e parques de
materiais, naturalmente associadas à construção das infraestruturas previstas.
Salienta-se, no que se refere aos estaleiros, que os estaleiros da obra ficarão
localizados dentro da área de empreiteiros existente no interior da atual área
industrial do Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
Na fase de exploração os principais impactes expectáveis dizem respeito ao balanço
de águas inerente ao PEZ e a eventuais impactes decorrentes de acidentes nas
infraestruturas que integram o projeto.
a)

Fase de construção
Na fase de construção, os principais impactes nos recursos hídricos superficiais
decorrerão essencialmente das seguintes ações:


Atividades de desmatação, decapagem e limpeza do terreno;



Movimentação de terras (aterros, escavação, terraplenagem, etc.);



Instalação e operação de estaleiros e parques de materiais e equipamentos;



Circulação de maquinaria e veículos;



Funcionamento de maquinaria pesada.

A alteração da modelação natural do terreno e a sua cobertura, necessária à
construção das infraestruturas de superfície traduz-se na desmatação, decapagem e
limpeza do terreno e movimentação de terras. O impacte que estas atividades poderão
ter sobre as linhas de água presentes no Complexo Mineiro Neves-Corvo será
diretamente proporcional à distância das mesmas às linhas de água, e à consequente
afetação.
A desmatação e o corte da vegetação levam à produção de matéria orgânica, que ao
entrar em decomposição, provoca, por um lado, a lixiviação de azoto orgânico, fósforo
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e potássio, e, por outro, a produção de sedimentos, que poderão atingir as linhas de
água ao serem arrastados pelas águas pluviais após a ocorrência de chuvadas.
O aumento da concentração de sólidos suspensos totais resultantes das operações de
movimentação de terras, limpeza do terreno, escavações e terraplenagens, bem como
a circulação de maquinaria que fomenta a suspensão de poeiras e arrastamento de
terras transportadas pelas águas pluviais após a ocorrência de chuvadas, contribuirão
para a turvação da água e o acréscimo do transporte sólido.
O impacte das atividades será tanto maior quanto menor for a distância destas às
linhas de água existentes, sendo este impacte se fará sentir apenas sobre a qualidade
da água e será resultante do arrastamento de sólidos e outros contaminantes pelas
águas de escorrência após períodos de chuva intensos.
A circulação de maquinaria e o manuseamento de produtos perigosos podem originar
impactes na qualidade da água, através do derrame de combustíveis ou de outros
produtos perigosos que, por escorrência ou infiltração, sobretudo associados a
períodos de chuva, podem alcançar os recursos hídricos superficiais.
Na eventualidade de se verificar a necessidade de atravessamento ou intervenção nas
linhas de água existentes, o impacte será tanto mais significativo quanto maior a área
de afetação e o tempo necessário à execução das atividades, prevendo-se que o
impacte se verifique não só ao nível da qualidade da água mas também ao nível do
regime hidrológico, uma vez que haverá necessidade de interromper ou alterar o
normal escoamento.
No que se refere aos estaleiros e parques de materiais, os potenciais impactes
expectáveis podem resultar da localização dos mesmos interferir com ou estar nas
proximidades de linhas de água (instalação), bem como de derrames acidentais, da
contenção ou armazenamento inadequado de produtos químicos, ou, da adoção de
procedimentos incorretos na gestão das descargas de águas residuais ou gestão de
resíduos (operação).
Da mesma forma, no que diz respeito à circulação de maquinaria e veículos, os
potenciais impactes podem verificar-se de uma forma acidental, através do derrame
de combustíveis ou de outros materiais perigosos (se houver escorrência ou
infiltrações), dependendo da quantidade e tipologia dos contaminantes.
b)

Fase de exploração
No que se refere à qualidade e quantidade das águas superficiais na fase de
exploração, os principais impactes estão relacionados com o balanço de águas inerente
ao Projeto de Expansão do Zinco (PEZ) e à eventual ocorrência de circunstâncias
acidentais.
De uma forma mais específica, de seguida descrevem-se os principais impactes
inerentes ao PEZ.
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Necessidades de água
Atualmente, a água utilizada no Complexo Mineiro de Neves-Corvo provém de uma
captação de água superficial na Albufeira de Santa Clara e da água recirculada
proveniente da IRCL.
Da análise dos valores de referência (2013 a 2015), constatou-se que o volume total de
água captada anualmente tem vindo a diminuir significativamente sobretudo devido à
reutilização de água recirculada proveniente da IRCL na mina e nas lavarias. Desta
forma foi possível diminuir o consumo de água captada da Albufeira de Santa Clara,
dando preferência à reutilização de água captada na IRCL para determinados fins
De acordo com o previsto no PEZ, o sistema de captação de água da Albufeira de Santa
Clara não será alvo de alterações, face ao caudal de água captada previsto de
140 m3/hora, correspondendo a um aumento pouco significativo de cerca de
33 m3/hora.
De salientar que o consumo de água no processo industrial associado à exploração de
zinco é diretamente proporcional à quantidade de minério extraído, pelo que tendo
em conta o aumento previsto na produção de zinco, seria expectável que o consumo
de água fosse elevado e constituísse um aumento significativo. No entanto, e tendo
em conta o que atualmente acontece, em que aproximadamente 90 % da água
utilizada no processo industrial provém da água recirculada na IRCL, o incremento do
caudal de água captada na Albufeira de Santa Clara consegue ser tão reduzido que se
traduz em apenas 33 m3/hora.
Caudal de efluente industrial tratado descarregado em meio hídrico
A tipologia de efluentes atualmente produzidos no Complexo Mineiro de Neves-Corvo
manter-se-á com o PEZ, pelo que haverá produção de três tipologias de efluente,
nomeadamente, Efluente industrial ou Água da Mina, Efluente doméstico proveniente
de todo o Complexo Mineiro e águas pluviais contaminadas provenientes do
escoamento superficial da Área Industrial.
Embora esteja previsto um aumento do consumo de água bruta de 33 m3/hora com a
implementação do PEZ, conseguir-se-á assegurar um aumento líquido na descarga
para a ribeira de Oeiras, durante os períodos de maior produção, de apenas
23 m3/hora, mais elevado do que no Caso Padrão, tendo atualmente a ETAM
capacidade para garantir o seu tratamento antes da descarga na ribeira de Oeiras.
Qualidade do efluente industrial tratado descarregado na ribeira de Oeiras
Atualmente, e de acordo com a Licença Ambiental (LA) do Complexo Mineiro NevesCorvo, a SOMINCOR procede à monitorização do efluente industrial tratado (EIT), o
qual é descarregado na ribeira de Oeiras.
De acordo com os dados de monitorização disponibilizados pela SOMINCOR para o
período 2013-2015 já apresentados na situação de referência, a qualidade do efluente
industrial tratado (EIT) apresenta algumas variações pontuais nos valores médios
anuais, sendo de destacar apenas os sulfatos que sistematicamente apresentaram
valores elevados e pontualmente acima do VLE estabelecido na LA.
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Tendo em consideração a estimativa de alguns parâmetros com a implementação do
PEZ, nomeadamente, de Nitratos (11 mg/l) e Sulfatos (1 850 m/l), constata-se que não
é expectável que haja um aumento de concentração dos mesmos, face aos valores
registados no período 2013-2015, sendo que ambos cumprem o VLE estabelecido na
LA.
Qualidade da água na ribeira de Oeiras, a jusante da descarga da ETAM
Conforme referido anteriormente, o efluente industrial tratado (EIT) é descarregado
na ribeira de Oeiras, sendo que de acordo com a Licença Ambiental (LA) do Complexo
Mineiro Neves-Corvo, a SOMINCOR procede à monitorização da qualidade da água na
ribeira de Oeiras, a montante e a jusante do ponto de descarga da ETAM.
Face às características do EIT com a implementação do PEZ, apresentadas no ponto
anterior, não é expetável que a descarga do EIT venha a ter um impacte muito distinto
do que tem atualmente, pelo que a qualidade da água da ribeira de Oeiras apresentará
características semelhantes às apresentadas até à data.
De referir uma vez mais que a ribeira de Oeiras é uma linha de água de carácter
torrencial, pelo que o seu caudal para além de não ser permanente pode não ser o
suficiente para permitir a diluição necessária para minimizar o impacte da descarga,
pelo que atualmente, e por forma a minimizar os impactes ambientais no meio hídrico
recetor, a descarga deste efluente é normalmente suspensa no período de Verão,
sendo o efluente aduzido na totalidade ao reservatório do Cerro da Mina.
Acidentes de potencial contaminação do meio hídrico
De referir ainda os potenciais acidentes que poderão ocorrer ao nível das diversas
instalações na Área Industrial do Complexo Mineiro Neves-Corvo e que naturalmente
poderão ocorrer nas proximidades das linhas de água presentes, que embora de
reduzida probabilidade de ocorrência, originarão impactes potencialmente nocivos.
Neste sentido, importa referir que atualmente a SOMINCOR tem um conjunto de
medidas implementadas, de carácter preventivo e corretivo, que permitem reduzir a
probabilidade de ocorrência de acidentes bem como uma intervenção eficaz para
minimizar os riscos associados, em caso de ocorrência.
11.5.4.2 Avaliação dos impactes
a)

Fase de construção
O impacte resultante das atividades de desmatação, decapagem e limpeza do terreno
e movimentação de terras classifica-se como negativo, indireto, de magnitude
reduzida a moderada (dependendo da distância da área afetada às linhas de água),
local, provável, temporário, reversível e imediato. No entanto, este impacte pode ser
mitigável através da adoção das necessárias medidas de minimização (programação
das atividades que impliquem remoção de coberto vegetal em períodos secos, plano
de gestão de resíduos, plano de prevenção e de atuação em caso de derrame) para
que seja possível minimizar ou mesmo eliminar o impacte associado. Face ao exposto,
prevê-se que este impacte seja pouco significativo.
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O impacte resultante das atividades de desmatação, decapagem e limpeza do terreno
e movimentação de terras, quando as mesmas impliquem a necessidade de
atravessamento ou intervenção nas linhas de água, classifica-se como negativo, direto,
de magnitude reduzida a moderada (dependendo da área e tempo de afetação), local,
provável, temporário, reversível e imediato. No entanto, este impacte pode ser
mitigável através da adoção das necessárias medidas de minimização, já referidas no
impacte identificado anteriormente. Face ao exposto, prevê-se que este impacte seja
significativo.
Os impactes resultantes da instalação e operação de estaleiros e parques de materiais
traduzem-se na degradação da qualidade da água das linhas de água afetadas ou em
agravamento da sua concentração em matéria sólida, com efeito adverso na sua
capacidade de suporte de vida aquática e na sua aptidão para algumas utilizações, pelo
que o impacte se classifica como negativo, indireto, de magnitude reduzida a
moderada, local, provável, temporário, reversível e imediato. No entanto, este
impacte pode ser mitigável através da adoção das necessárias medidas de
minimização (escolha de áreas já intervencionadas e preferencialmente
impermeabilizadas localizadas na área industrial e definição de locais específicos para
manutenção de maquinaria, se aplicável, para estacionamento de máquinas e
equipamento; para a gestão de resíduos (sobretudo contaminados); para a gestão de
águas residuais adequada) para que seja possível minimizar o impacte associado. Face
ao exposto, prevê-se que este impacte seja pouco significativo.
O impacte associado à circulação de maquinaria e veículos afetos à obra classifica-se
como negativo, indireto, de magnitude reduzida a moderada (dependendo da
natureza e dimensão do derrame), local, provável, temporário, reversível e imediato.
No entanto, este impacte pode ser mitigável através da adoção das necessárias
medidas de minimização (admissão de máquinas e equipamento em bom estado de
conservação e manutenção; locais específicos para manutenção de maquinaria, se
aplicável; gestão de resíduos (sobretudo contaminados) adequada, condições
adequadas para atuar em caso de ocorrência de emergência ambiental) para que seja
possível minimizar o impacte associado. Face ao exposto, prevê-se que este impacte
seja pouco significativo.
b)

Fase de exploração
Relativamente às necessidades de água, e face à elevada reutilização de água
recirculada no processo industrial que permitirá a minimização do consumo de água
proveniente da Albufeira de Santa Clara (acréscimo de caudal captado de cerca de
33 m3/hora), o impacte esperado é negativo, direto, regional, certo, permanente,
irreversível e imediato, embora possa ser mitigável através da implementação e
garantia das boas práticas ambientais no consumo de água diário, tanto ao nível
industrial como, sobretudo, ao nível do consumo humano. A pesquisa contínua de
melhores tecnologias que possam cada vez mais minimizar o consumo de água
captada no processo industrial, através do consumo de água recirculada do processo
industrial, a qual não requer características tão exigentes quanto as águas para
consumo humano.
Face ao exposto, o impacte esperado ao nível das necessidades de água classifica-se
como significativo, pois ainda que não se preveja um aumento de necessidades de
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água significativo, o Complexo Mineiro de Neves-Corvo localiza-se numa região com
reconhecidas carências em matéria de recursos hídricos.
Relativamente ao caudal de efluente industrial tratado descarregado em meio hídrico,
e face ao acréscimo de cerca de 33 m3/hora, durante os períodos de maior produção, o
impacte esperado é negativo, direto, local, certo, permanente, irreversível e
imediato, o qual poderá ser mitigável através da implementação e garantia das boas
práticas ambientais no consumo de água diário, tanto ao nível industrial como
sobretudo, ao nível do consumo humano, bem como a pesquisa contínua de melhores
tecnologias que possam cada vez mais minimizar o consumo de água captada no
processo industrial, através do consumo de água recirculada do processo industrial, a
qual não requer características tão exigentes quanto as águas para consumo humano.
Desta forma será possível minimizar o volume de águas residuais para tratamento e
descarga em meio hídrico.
De referir que atualmente, e por forma a minimizar os impactes ambientais no meio
hídrico recetor, a descarga deste efluente é normalmente suspensa no período de
Verão, sendo o efluente aduzido na totalidade ao reservatório do Cerro da Mina.
Face ao exposto, o impacte esperado ao nível do caudal do efluente industrial tratado
descarregado na ribeira de Oeiras, classifica-se como significativo, pois ainda que não
se preveja um aumento significativo do caudal descarregado, a ribeira de Oeiras é uma
linha de água de caracter torrencial, pelo que o caudal para além de não ser
permanente pode não ser o suficiente para permitir a diluição necessária para
minimizar o impacte.
Relativamente à qualidade do efluente industrial tratado descarregado na ribeira de
Oeiras, o impacte esperado é negativo, direto, local, certo, permanente, irreversível e
imediato, o qual poderá ser mitigável através da implementação das melhores
tecnologias ao nível do tratamento que possam garantir a qualidade adequada do
efluente de forma a minimizar o impacte no meio hídrico recetor. Pelo que o impacte
esperado ao nível da qualidade do efluente industrial tratado descarregado na ribeira
de Oeiras, se classifica como pouco significativo, uma vez que com a implementação
do PEZ, embora esteja previsto um aumento do caudal descarregado na ribeira de
Oeiras, o mesmo apresentará uma qualidade semelhante ao obtido atualmente.
Relativamente à qualidade da água na ribeira de Oeiras, a jusante da descarga da
ETAM, o impacte esperado é negativo, direto, local, certo, permanente, irreversível e
imediato, embora possa ser mitigável através da implementação das melhores
tecnologias ao nível do tratamento que possam garantir a qualidade adequada do
efluente de forma a minimizar o impacte no meio hídrico recetor. Deste modo, o
impacte esperado ao nível da qualidade da água na ribeira de Oeiras, derivado da
descarga do EIT, classifica-se como pouco significativo, uma vez que com a
implementação do PEZ, embora esteja previsto um aumento do caudal descarregado
na ribeira de Oeiras, o mesmo apresentará uma qualidade semelhante ao obtido
atualmente.
Relativamente aos acidentes de potencial contaminação do meio hídrico, e tendo em
consideração a introdução de novas áreas de trabalho, bem como de equipamentos
associados à implementação do PEZ, prevê-se que o impacte seja negativo, direto,
local, improvável, temporário, reversível e imediato, embora mitigável através da
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garantia da implementação das medidas de carácter preventivo e corretivo
atualmente existentes, bem como de medidas adicionais que se considerem relevantes
para a minimização deste impacte.
Face ao exposto, o impacte esperado ao nível dos potenciais acidentes de
contaminação do meio hídrico classifica-se como pouco significativo, pois para além
da probabilidade associada ser reduzida, o plano de prevenção e atuação em caso de
emergência implementado atualmente pela SOMINCOR, e alvo de melhoria contínua,
permite garantir a prevenção adequada e a resposta eficaz em caso de acidente.

11.5.4.3 Proposta de medidas de mitigação
Para além das medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_FC_16;
 MG_PC_04;
 MG_FC_17;
 MG_FC_02;
 MG_FC_18;
 MG_FC_03;
 MG_FC_19;
 MG_FC_04;
 MG_FC_20;
 MG_FC_07;
 MG_FC_21;
 MG_FC_15;
 MG_FC_22;









MG_FC_24;
MG_FC_26;
MG_FC_27;
MG_FE_01;
MG_FE_02;
MG_FE_04;
MG_FE_05.

para mitigar os impactes nos recursos hídricos superficiais, durante as fases de
construção e exploração do Projeto, propõem-se as seguintes medidas específicas:
ME_FC_RHSup_01:

ME_FC_RHSup_02:

ME_FC_RHSup_03:

ME_FC_RHSup_04:

ME_FC_RHSup_05:

ME_FE_RHSup_01:

Nas áreas de estaleiro deverá haver um local específico para o
armazenamento e manuseamento de produtos químicos, o qual
deverá ter as condições de acondicionamento e contenção
necessárias à natureza dos mesmos em caso de derrame, fuga ou
acidente.
Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra para
abastecimento de energia elétrica do estaleiro, estes deverão
estar devidamente acondicionados em área impermeabilizada e
com a contenção necessária.
Sinalização e/ou delimitação correta das linhas de água e áreas
adjacentes de forma a que não sejam ocupadas indevidamente,
caso não seja necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.
Em caso de intervenção direta nas linhas de água, redução das
intervenções ao mínimo indispensável para a execução dos
trabalhos, repondo-se cada zona de intervenção logo que os
trabalhos tenham terminado.
As terras sobrantes, assim como resíduos de outra natureza,
ainda que temporariamente, deverão manter-se afastadas das
linhas de água.
Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a
introdução de alterações processuais ou a utilização de novos
reagentes que tenham menores necessidades de água.
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11.5.5

ME_FE_RHSup_02:

Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a
introdução de alterações processuais ou a utilização de novos
reagentes que permitam obter um efluente industrial tratado
com melhores características.

ME_FE_RHSup_03:

Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a
introdução de alterações processuais que permitam maximizar a
reutilização de águas industriais.

Solos: Capacidade de Uso e Ocupação

11.5.5.1 Identificação e caracterização dos impactes
a)

Considerações gerais
Do ponto de vista da avaliação de impactes ambientais do PEZ salienta-se o facto de
que as intervenções à superfície, potencialmente indutoras de impactes ao nível do
presente fator ambiental, ocorrem maioritariamente na área industrial da Mina de
Neves-Corvo e IRCL. Apenas a instalação da nova chaminé de ventilação CPV23
ocorrerá fora desta zona (Figura 8.16 e Figura 8.17).
Tendo em conta a informação recolhida na carta de solos para a área de estudo,
apresentam-se em seguida as ações geradoras de impacte na capacidade de uso e
ocupação dos solos, identificadas nas fases de construção e exploração do projeto,
seguindo-se uma avaliação dos impactes ambientais destas ações para o presente
fator ambiental e as medidas de mitigação propostas. Na fase de exploração do PEZ é
igualmente avaliado, de forma qualitativa, o impacte sobre a contaminação do solo.

b)

Fase de construção
De acordo com a análise efetuada na situação de referência verifica-se que a área de
implantação das infraestruturas novas e sujeitas a alteração localizadas no perímetro
da área industrial do complexo mineiro de Neves-Corvo (espessador de Pb, BAC2,
expansão da Lavaria de Zinco e Poço de Sta. Bárbara) se situa sobre Litossolos de xistos
ou grauvaques, que correspondem a solos não suscetíveis de utilização agrícola em
quaisquer condições, servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou
de recuperação, apresentando limitações severas a muito severas para pastagens,
matos e exploração florestal e com riscos de erosão muito elevados.
Contudo, cerca de 26% da BAC2 situa-se sobre solo de Classe C, Subclasse s, suscetível
de utilização agrícola pouco intensiva, com limitações acentuadas e riscos de erosão no
máximo elevados, distribuindo-se por solos do tipo Aluviossolos modernos (0,12 ha) e
Solos mediterrâneos pardos (0,26 ha).
Estas intervenções ocorrem maioritariamente em zona industrial atualmente já
artificializada, pelo que não haverá alterações à sua ocupação. A exceção verifica-se
para a BAC 2, cuja nova localização irá ocupar 0,1 ha de montado, ficando ainda assim
maioritariamente em área industrial (1,4 ha).

439

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

No que respeita à expansão vertical da IRCL para uma área já anteriormente
intervencionada (22,2 ha) situar-se-á maioritariamente (17,0 ha) sobre Solo
Mediterrâneo Pardo, não suscetível de utilização agrícola, salvo em casos muito
especiais, intercalados com solos não suscetíveis de utilização agrícola em quaisquer
condições. Adicionalmente, verifica-se a ocorrência, no sector norte da referida área,
de duas pequenas manchas, que ocupam 5,2 ha, em solo não suscetível de utilização
agrícola em quaisquer condições, do tipo Litossolos de xistos ou grauvaques e
afloramento rochoso de xistos ou grauvaques.
A expansão da IRCL irá ocorrer sobre área de solo cuja ocupação é de mato (8,7 ha),
povoamento florestal de pinheiro (8,5 ha) e açudes (3,1 ha) de retenção e drenagem
de águas pluviais.
A CPV23, que será implantada a Norte da área industrial, estará situada sobre
Litossolos de xistos ou grauvaques e afloramento rochoso de xistos ou grauvaques,
correspondente a solo classificado como não suscetível de utilização agrícola em
quaisquer condições. Uma reduzida área da CPV23 (0,002 ha, que corresponde a 0,6%
da área total da CPV23) será implantada sobre Litossolos de xistos ou grauvaques
intercalada com Solos mediterrâneos pardos, em solo também classificado como não
suscetível de utilização agrícola em quaisquer condições. Quanto à ocupação do solo é
possível concluir que a CPV 23 irá ocupar uma área de montado.
Uma vez que se desconhece o trajeto do acesso à CPV23 não é possível, nesta fase,
tecer quaisquer considerações sobre a afetação da capacidade de uso do solo,
contudo, relativamente à ocupação do solo, é possível prever que este se desenvolverá
sobre montado de azinho.

c)

Fase de exploração
Os impactes passíveis de serem gerados durante a fase de exploração poderão resultar
da ocorrência de episódios naturais ou antrópicos que conduzam à inundação e/ou
transvase da BAC2, onde estão depositadas águas pluviais contaminadas, cujo derrame
e arrastamento conduziria à contaminação dos solos.
Paralelamente, e apesar de se considerar que a área industrial estará devidamente
impermeabilizada, períodos de precipitação mais elevados poderão levar ao
arrastamento de poluentes que se depositam nos solos.
O local e modo de armazenamento de minério manter-se-ão iguais ao atualmente
existente, prevendo-se apenas alterações nas quantidades de minério armazenadas,
pelo que não é expectável haver alterações significativas do impacte das emissões
desta fonte na dispersão e deposição de metais nos solos da envolvente.

11.5.5.2 Avaliação dos impactes
Os trabalhos de movimentação de terras necessários à instalação das novas
infraestruturas na área industrial da Mina de Neves-Corvo (atividades de Brownfield) e
da CPV23 e respetivo acesso (atividades de Greenfield) determinarão processos de
mobilização (erosão e arrastamento) dos solos que se consideram geradores de
impactes negativos, diretos, de magnitude reduzida, de âmbito local, improváveis,
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dado que a área de intervenção apresenta declive reduzido, temporários,
irreversíveis, imediatos e pouco significativos. Referir apenas, que da análise das
áreas de implantação das infraestruturas novas ou sujeitas a alteração na área
industrial se verifica que a expansão da BAC2 ocupará uma reduzida área de maior
suscetibilidade de utilização agrícola que os ocorrentes nas restantes áreas a
intervencionar, contudo, fica inserida dentro do perímetro da área industrial da Mina,
já em utilização pela SOMINCOR.
Nas atividades construtivas potencialmente indutoras de impactes há a referir a
circulação de maquinaria pesada nas zonas de construção que levará à compactação
adicional dos solos gerando impactes negativos, diretos, de magnitude reduzida,
locais, prováveis, temporários, reversíveis, imediatos e pouco significativos.
Simultaneamente nesta fase poderá ocorrer o derrame acidental de óleos,
combustíveis e lubrificantes, operações que poderão conduzir à ocorrência de
impactes negativos, diretos, de magnitude reduzida a moderada, locais, improváveis,
temporários, reversíveis, imediatos e pouco a muito significativos, dependendo,
essencialmente, do volume e tipologia do material derramado.
No que respeita à ocupação do solo (Figura 8.17), a construção das infraestruturas em
área industrial resultará num impacte não significativo, uma vez que não haverá
alteração da ocupação de solo atualmente em vigor. Ainda assim, pode classificar-se
como negativo, direto, de magnitude reduzida, local, provável, permanente,
reversível e imediato.
A área A2 da IRCL ocupará uma zona de Mato, de Povoamento florestal de pinheiros e
de Açudes. Prevê-se que o impacte desta construção seja negativo, direto, de
magnitude moderada, local, provável, permanente, irreversível, imediato e
significativo.
A CPV 23 e respetivo acesso, independentemente do trajeto definido, localizam-se em
área de montado. Deste facto resulta um impacte negativo, direto, de magnitude
moderada, local, certo, permanente, irreversível, imediato e significativo.
Os impactes identificados na fase de construção podem ser mitigáveis, pela aplicação
de medidas gerais e especificas para o fator ambiental em estudo.
Na fase de exploração, o impacte da contaminação dos solos, caracteriza-se como
negativo, direto, de magnitude moderada, local, temporário, reversível, improvável,
imediato e mitigável, traduzindo-se num impacte pouco significativo.
A ocorrência de períodos de precipitação intensa pode originar o arrastamento de
poluentes que se depositam nos solos, traduzindo-se num impacte que, apesar de
improvável, negativo, direto, de magnitude reduzida a moderada, local, temporário,
reversível, imediato e não mitigável, é pouco a muito significativo, dependendo,
essencialmente, do volume e materiais depositados.
Relativamente à emissão difusa de partículas pelo manuseamento e armazenamento
de minério, prevê-se que o impacte gerado na deposição de partículas, contaminadas
com metais, nos solos da envolvente será negativo, direto, de magnitude reduzida,
local, temporário, irreversível, provável, imediato e mitigável, traduzindo-se num
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impacte pouco significativo, uma vez que as alterações face à situação atual apenas
ocorrem ao nível das quantidades armazenadas de cada minério.
11.5.5.3 Proposta de medidas de mitigação
Para além das medidas de carácter geral:






MG_PC_01;
MG_PC_04;
MG_FC_01;
MG_FC_02;
MG_FC_04;







MG_FC_07;
MG_FC_16;
MG_FC_17;
MG_FC_20;
MG_FC_22;







MG_FC_24;
MG_FC_26;
MG_FC_27;
MG_FE_01;
MG_FE_02.

Para mitigar os impactes no Uso e Ocupação dos Solos, durante a fase de exploração
do Projeto não se propõem medidas específicas.

11.5.6

Sistemas Ecológicos

11.5.6.1 Identificação e caracterização dos impactes
No que respeita à flora, vegetação e habitats, a área de estudo apresenta
características de ocupação do solo predominantemente relacionadas com a ação
humana, encontrando-se colonizada sobretudo por montados de reduzida densidade,
áreas de uso agrícola, matos e povoamentos florestais. A ocupação mais naturalizada
cinge-se a alguns núcleos de vegetação ribeirinha, localizados na Ribeira de Oeiras, no
Barranco do Amador, no Barranco das Lajes e, no que diz respeito a vegetação com
carácter terrestre, a áreas colonizadas por montado e matos (ver Figura 8.17).
Ao nível da fauna os cursos de água constituem corredores importantes para as
espécies terrestres e aquáticas. Para a classe das aves as áreas agrícolas também
consistem um biótopo especialmente importante, evidenciando-se a presença de um
conjunto de espécies altamente dependentes das práticas agrícolas extensivas da
região. A riqueza faunística dos montados é considerável, apresentando condições
favoráveis para o desenvolvimento de um grande número de espécies de pequeno,
médio e grande porte. Dentro das áreas artificializadas, destaca-se a instalação de
rejeitados que apresenta uma utilização por parte de espécies de avifauna próprias de
ambientes aquáticos
O presente subcapítulo analisa os impactes nos Sistemas Ecológicos, decorrentes do
Projeto de Expansão do Zinco (PEZ) do Complexo Mineiro de Neves-Corvo. No decorrer
da análise procede-se à identificação dos potenciais impactes ambientais gerados pelo
Projeto, de acordo com as suas características intrínsecas e o local de implantação.
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a)

Fase de construção
Flora, vegetação e habitats
Não se prevê impactes ao nível da implantação de estaleiros, pois o estaleiro a utilizar
será o já existente dentro da área de empreiteiros situada no interior da área industrial
do Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
A acessibilidade às áreas a intervencionar no âmbito do PEZ far-se-á por caminhos já
existentes no interior do Complexo Mineiro, com exceção do acesso à nova CPV23 que
será construído de raiz (não estando ainda definido na presente fase do projeto). Para
a construção deste novo acesso, prevê-se que haja afetação da flora, vegetação e
habitats.
No que concerne às componentes do PEZ, em matéria de impactes sobre a flora e
vegetação, considera-se unicamente como geradora de impactes neste fator ambiental
a expansão da IRCL que irá ocupar uma nova parcela de terreno, atualmente já
ocupada pelas atuais barragens de retenção e desvio de águas pluviais, impondo a
afetação de uma parcela de matos existente.
No que se refere aos acabamentos e limpeza das áreas afetas à obra são consideradas
benéficas ao nível da flora e vegetação e habitats, desde que os materiais sobrantes,
designadamente os materiais de decapagem e escavação, sejam reaproveitados e
colocados em zonas de baixa naturalidade, onde, por um lado, não interfiram com o
coberto vegetal existente e, por outro lado, contribuam para a melhoria desse mesmo
coberto. Nestas condições, podem ativar a rápida colonização de espécies,
potenciando o raizame ou os bancos de sementes existentes, em geral, nas camadas
de solo superficial.
Nas zonas onde o coberto vegetal se encontra atualmente degradado ou com
evidências de perturbações, como sejam as zonas esparsamente vegetadas
correspondentes às clareiras, margens de caminhos, acessos temporários e zona onde
se edificou, a desafetação poderá contribuir para uma mais rápida colonização da
vegetação nestes locais. Tal desafetação deve contemplar medidas corretas de gestão,
viabilizando o sucesso dos novos povoamentos.
Fauna
À partida, os impactes associados ao PEZ serão muito pouco significativos, pois
representam ações que se desenvolverão maioritariamente em área industrial e
profundamente intervencionada.
Com as movimentações de terras e circulação de viaturas associadas à construção do
PEZ estima-se que ocorram algumas mortes de indivíduos de diferentes espécies
potencialmente existentes no local. Esta mortalidade estará associada a
atropelamentos, movimentações de terras e outras ações decorrentes do normal curso
da obra.
Este impacte far-se-á sentir mais nos taxa de menor mobilidade. Assim, para a
herpetofauna considera-se este impacte direto negativo, local, certo, permanente,
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irreversível, imediatos e pouco significativo a significativo, uma vez que se estima a
presença de algumas espécies com estatuto “Vulnerável” nesta região, como as osgas
(Hemydactylus turcicus e Tarentola mauritanica) e a cobra-lisa-austríaca (Coronella
austriaca), mas de magnitude reduzida.
Ao nível das aves, as principais preocupações associam-se à perturbação, mais do que
à perda efetiva, de espaço biótico ou de efetivos. No entanto, tendo em atenção a
riqueza específica deste grupo no local e envolvente, prevê-se que as ações produtoras
de ruído e impacte visual possam afetar as espécies mais sensíveis e de maior valor
conservacionista, sobretudo se tais ações decorrerem no seu período de reprodução.
Assim, ao nível da avifauna, os impactes poderão ser negativos, de magnitude
moderada, mas temporários, locais, certo, reversíveis, imediatos e significativos.
No que respeita à ictiofauna, especialmente no troço atravessado da ribeira de Oeiras,
apenas serão expectáveis impactes sobre a qualidade da água decorrentes de
procedimentos incorretos na gestão de obra que possam levar ao aumento da
turvação da água pela deposição de poeiras associadas a movimentos de terra e riscos
de contaminação química e microbiológica.
Tratando-se de impactes de natureza acidental, prevê-se que sejam negativos, diretos,
significativos, de magnitude reduzida, de ocorrência pouco provável e temporários,
locais, irreversíveis, imediatos e significativos.
b)

Fase de exploração
Flora, vegetação e habitats
Na fase de exploração, são de se prever pequenos impactes sobre a flora e vegetação
local, decorrentes de ações relacionadas com a manutenção deste tipo de
empreendimento. É também de esperar, nas zonas circundantes às áreas
intervencionadas, o surgimento de uma série de espécies ditas ”invasoras”, estranhas
a este espaço, que desempenham o papel de colonizadoras e que implicarão
seguramente alterações pontuais na composição florística.
Durante um período mais ou menos longo ocorrerão muito provavelmente impactes
sobre as comunidades vegetais autóctones, devido ao efeito de competição que se
verificará nas zonas afetadas pela obra, motivado pelas espécies que entretanto se
vierem a instalar.
Deve ainda ter-se em conta, durante esta fase, a existência de operações de
monitorização da qualidade dos efluentes, nomeadamente dos libertados na Ribeira
de Oeiras, assim como dos resultantes de escoamento superficial e de percolação.
Importa ainda ter em conta que estes efluentes não deverão ser descarregados pelo
menos até um mês antes de deixar de haver caudal superficial na Ribeira de modo a
que a água que fique nos pegos durante a estação seca não seja exclusivamente água
do efluente (Coimbra & Graça, 2006).
Salienta-se ainda que no Complexo Mineiro de Neves–Corvo se produz uma grande
quantidade de rejeitados das Lavarias, os quais, apesar de circularem num sistema de
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condutas fechado, sob inspeção contínua de forma a que não haja fugas para o
exterior e concebido por materiais resistentes, se tornam numa verdadeira ameaça,
num cenário de catástrofe em que a rotura total destas condutas implicaria o
escorrimento para os cursos de água existentes (afluentes do Rio Guadiana), com
graves consequências nas diferentes comunidades ribeirinhas.
Fauna
A implementação do PEZ conduz a um aumento da extração de minério no Complexo
Mineiro de Neves-Corvo. Tendo em consideração os relatórios de monitorização
anuais elaborados no âmbito do complexo mineiro, verifica-se, ao nível dos sistemas
ecológicos, que o impacte atual da exploração mineira é negativo, muito significativo
e permanente nos primeiros 20 km da ribeira de Oeiras após a descarga da ETAM.
Deste modo, importa avaliar em que medida a implementação do PEZ se refletirá em
impactes, nomeadamente tendo por base:


As descargas da ETAM, qualidade, quantidade, periodicidade e sazonalidade;



O processo de recirculação da água dentro do complexo mineiro, em termos de
eficiência de aproveitamento e da sua relação com as descargas na ETAM.
O relatório de monitorização de 2015 conclui que, após 7 anos de biomonitorização da
ribeira de Oeiras, se verifica a existência de impactes na zona mais próxima da
descarga do efluente, que vão diminuindo à medida que se caminha para jusante da
descarga e são causados pelas concentrações elevadas em sulfatos e compostos
azotados.
O aumento da produção prevista com a implementação do projeto conduzirá a um
aumento do caudal de efluente produzido; no entanto, estando projetado um
aumento do consumo de água industrial recirculada de 33 m3/hora com a
implementação do PEZ, as descargas de efluentes da ETAM para o meio hídrico serão
minimizadas, conduzindo a uma minimização dos impactes na qualidade do meio
hídrico e nos sistemas ecológicos.
11.5.6.2 Avaliação dos impactes
Prevê-se que os impactes da construção da CPV23 e do respetivo acesso sejam
negativos diretos, de magnitude reduzida, locais, certos, permanentes, irreversíveis,
imediatos e pouco significativos ao nível da flora, vegetação e habitats.
Os impactes sobre a flora, vegetação e habitats da expansão da IRCL, que irá ocupar
uma nova parcela de terreno, serão negativos diretos, de magnitude reduzida, locais,
certos, permanentes, irreversíveis, imediatos e pouco significativos.
No que se refere às ações de acabamentos e limpeza das áreas afetas à obra,
considera-se que resultará num impacte positivo na flora, vegetação e habitats,
direto, de magnitude reduzida, provável, local, a médio prazo, permanente,
reversível e pouco significativo.
As movimentações de terras e a circulação de viaturas terão um impacte negativo
sobre a herpetofauna, direto, local, certo, permanente, irreversível, imediato e pouco
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significativo a significativo, uma vez que se estima a presença de algumas espécies
com estatuto “Vulnerável” nesta região, como as osgas (Hemydactylus turcicus e
Tarentola mauritanica) e a cobra-lisa-austríaca (Coronella austriaca), mas de
magnitude reduzida.
Ao nível da avifauna, tendo em atenção a riqueza específica deste grupo no local e
envolvente, prevê-se que as ações produtoras de ruído e impacte visual venham a ter
impactes negativos, diretos, de magnitude moderada, mas temporários, locais,
certos, reversíveis, imediatos e significativos.
No que respeita à ictiofauna, especialmente no troço atravessado da ribeira de Oeiras,
apenas serão expectáveis impactes sobre a qualidade da água decorrentes de
procedimentos incorretos na gestão de obra que possam levar ao aumento da
turvação da água pela deposição de poeiras associadas a movimentos de terra e riscos
de contaminação química e microbiológica. Tratando-se de impactes de natureza
acidental, prevê-se que sejam negativos, diretos, de magnitude reduzida, de
ocorrência improvável e temporários, locais, irreversíveis, imediatos e significativos.
Todos os impactes identificados na fase de construção são mitigáveis.
Na Fase de Exploração do PEZ, tendo em conta a influência da descarga da ETAM na
qualidade do meio hídrico considera-se que:


O impacte sobre a vegetação será negativo, direto, de magnitude reduzida,
uma vez que se restringe ao troço imediato à descarga do efluente na ribeira,
local, certo, permanente, reversível, imediato, significativo e mitigável;



O impacte sobre os invertebrados aquáticos será negativo, direto, de
magnitude moderada, local, certo, permanente, reversível, imediato e
significativo e mitigável;



O impacte sobre a ictiofauna será negativo, direto, de magnitude moderada,
local, certo, permanente, reversível, imediato, significativo e mitigável.
As operações de manutenção do empreendimento poderão gerar um impacte sobre a
flora e vegetação que se prevê negativo, direto, de magnitude reduzida, local, certo,
permanente, reversível, de longo prazo, significativo e mitigável.

11.5.6.3 Proposta de medidas de mitigação
Para além das medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_FC_20;
 MG_PC_04;
 MG_FC_23;
 MG_FC_04;
 MG_FC_27;
para mitigar os impactes nos Sistemas Ecológicos, durante as fases de construção e
exploração do Projeto, propõem-se as seguintes medidas específicas:
ME_FC_Eco_01: Garantir a limpeza e aspersão regular dos acessos e da área afeta à
obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras,
quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e
de equipamentos de obra;
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ME_FC_Eco_02: Garantir o transporte de materiais do tipo particulado em veículos
adequados com a carga coberta;
ME_FC_Eco_03: Limitar a perturbação dos locais e controlar os níveis de ruído, assim
como evitar a circulação fora das vias previstas;
ME_FE_Eco_01: Controle e erradicação de espécies vegetais exóticas invasoras;
ME_FE_Eco_02:

ME_FE_Eco_03:

11.5.7

Garantir a qualidade química das águas da ribeira de Oeiras
continuando a monitorização de parâmetros físico-químicos e
biológicos, de forma a resguardar a ictiofauna que utiliza este
biótopo;
Incrementar a recirculação da água no complexo mineiro e adotar
medidas que permitam reduzir a quantidade de água a tratar na
ETAM e, consequentemente, diminuir a quantidade de descargas de
efluentes da ETAM para o meio hídrico.

Ambiente Sonoro

11.5.7.1 Identificação e caracterização do impacte
A alteração do ambiente sonoro durante a fase de construção e exploração do Projeto
em avaliação, só deverá ser considerada como um impacte negativo, se essa mesma
alteração tiver repercussões ao nível da qualidade de vida das populações, ou seja, se
o ruído e vibrações produzidos pelo Projeto forem sentidos por um recetor sensível. O
impacte deverá ser considerado negativo e significativo, quando não cumpra os
critérios estabelecidos na legislação para o fator ambiental.
No que diz respeito à fase de construção, designadamente as novas infraestruturas de
superfície a construir para apoio à produção de minério, é expectável que na
envolvente às frentes de obra o quadro acústico de referência possa ficar
temporariamente condicionado pelos vários processos construtivos, equiparados a
qualquer obra de construção civil, com utilização de múltiplos equipamentos ruidosos
e movimentação de veículos.
Relativamente à fase de exploração, apenas o funcionamento da nova chaminé de
exaustão (CPV23) e dos novos equipamentos associados à expansão da Lavaria de
Zinco poderão conduzir a um incremento no quadro acústico de referência. As
restantes atividades ocorrem a um nível subterrâneo, pelo que os efeitos não se farão
sentir à superfície.
Em termos de vibrações não são identificadas ações nas fases de construção e de
exploração que possam ter repercussões nos recetores sensíveis.
a)

Fase de construção
Nesta fase, os impactes negativos identificados estão fundamentalmente associados às
intervenções a realizar à superfície, que se cingem à construção das infraestruturas de
apoio à exploração subterrânea e associadas à expansão da Lavaria de Zinco e também
à construção da nova chaminé CPV23 e respetivo caminho de acesso.
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A utilização de maquinaria pesada e o tráfego de camiões para o transporte de
materiais serão responsáveis pelo aumento dos níveis sonoros, que podem atingir
valores da ordem de 80 dB(A) a 90 dB(A), em termos de LAeq, a uma distância de 10 m a
15 m das fontes emissoras.
Salienta-se que o ruído produzido durante a fase de construção terá um carácter
temporário, embora apresente muitas flutuações com componentes de ruído
impulsivo, características dos processos de construção. Para além disso, os níveis de
ruído gerados pela fase de construção oscilarão bastante, consoante a realização dos
diversos processos construtivos e, ao nível da maquinaria a utilizar, poderão também
variar substancialmente com os diferentes modelos existentes dentro do mesmo tipo
de equipamento, com o seu estado de conservação e com o tipo de operação
realizada.
Os recetores sensíveis que se situam mais próximos das novas infraestruturas de apoio
à superfície, poderão ver o seu quadro acústico condicionado pelas atividades de
construção. Uma vez que a distância mínima entre os recetores mais próximos e a
zona de intervenção é de 400 metros, é expectável que o incremento no ruído,
causado pelos processos construtivos, conduza a um aumento pouco significativo dos
níveis de ruído observados na fase de referência nos recetores sensíveis localizados
nas povoações da envolvente (Neves da Graça, Monte da Várzea da Forca e Senhora
da Graça dos Padrões). De realçar que, apesar das duas primeiras povoações serem
atravessadas por estradas de acesso ao Complexo Mineiro Neves-Corvo, prevê-se que
o tráfego gerado pela obra seja negligenciável, pelo que a principal ação geradora de
impacte será o desenvolvimento de trabalhos na zona da obra.
A nova chaminé CPV23 será construída a uma distância bastante afastada do recetor
mais próximo (A-dos-Corvos, a cerca de 680 m); quanto ao caminho de acesso à CPV23
não é possível retirar ilações pois nesta fase ainda é desconhecido qual o trajeto
previsto.
No que se refere à ocorrência de vibrações, não se prevê que as ações desenvolvidas
na fase de construção do PEZ produzam impactes significativos nos recetores sensíveis
mais próximos da zona de intervenção.
b)

Fase de exploração
O jazigo do Lombador Fase 2 vai ser explorado subterraneamente e utilizará o poço da
mina já existente. À superfície estarão em funcionamento equipamentos de apoio à
expansão da Lavaria de Zinco, que serão responsáveis por emissões sonoras adicionais
às existentes, embora numa dimensão reduzida.
De realçar que o sistema de transporte e manuseamento de materiais a implementar,
independentemente de ser constituído por telas transportadoras ou por camiões,
estará em funcionamento a um nível subterrâneo, sem impactes de ruído à superfície.
Os recetores sensíveis mais próximos da nova área de operação à superfície são os que
constituem pontos de monitorização do programa atualmente implementado na
SOMINCOR: localidades A-dos-Neves, Senhora da Graça dos Padrões e A-do-Corvo e o
Monte da Várzea da Forca. Este último é o que se apresenta mais vulnerável ao
acréscimo de emissões sonoras da mina, por apresentar na fase prévia ao PEZ níveis de
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ruído em incumprimento do valor máximo de exposição admissível, mas está bastante
afastado da área onde as novas infraestruturas vão estar a operar (cerca de 750
metros). De uma forma geral considera-se assim que é expectável haver um
incremento reduzido dos níveis de ruído junto aos referidos recetores da envolvente
da zona industrial.
Fora da zona industrial irá ser construída uma nova chaminé de ventilação à superfície,
a CPV23, que ficará localizada a cerca de 680 metros a noroeste do recetor mais
próximo (localidade A-do-Corvo). Partindo do princípio que irão ser cumpridas as
recomendações ao nível das especificações acústicas para a chaminé elaboradas pela
empresa especializada Acusticontrol no âmbito deste estudo, considera-se que o nível
de pressão sonora máximo da CPV23 será de 73 dB(A) a uma distância de 100 metros
(Anexo VI). Por outro lado, a saída de exaustão será direcionada preferencialmente
para oeste ou, alternativamente, para sudoeste, de forma a afetar menos
significativamente os recetores da envolvente desta fonte.
Refira-se que a SOMINCOR tem promovido, desde meados da década de 80, diversos
trabalhos de avaliação de ruído, bem como procedido a intervenções de
condicionamento acústico nos diferentes equipamentos e naves industriais, com vista
à minimização dos efeitos observados na sua envolvente e, concretamente, junto dos
recetores mais próximos. De realçar o Plano de Gestão e Controlo de Ruído, que
abrange cinco CPV do sistema de ventilação e que está em fase de implementação,
embora nos anos 2015 e 2016 já se tenham procedido à maioria das ações de melhoria
preconizadas.
No que se refere à ocorrência de vibrações, não se prevê que as ações desenvolvidas
no âmbito da exploração de PEZ impactes significativos pois não é expectável, pela
profundidade a que a exploração do jazigo Lombador Fase 2 ocorre, e tendo em conta
que o método de exploração a utilizar será bastante similar ao utilizado atualmente,
que as vibrações se façam sentir de forma significativa junto dos recetores sensíveis
mais próximos da zona de exploração.
11.5.7.2

Avaliação dos impactes

Considera-se que os potenciais impactes sobre o ruído resultantes do funcionamento e
circulação de veículos e máquinas à superfície durante a construção do PEZ serão
negativos, diretos, de magnitude reduzida, locais, prováveis, temporários, reversíveis
e imediatos. Prevê-se que o impacte no ruído seja pouco significativo, pelo
afastamento dos recetores à zona de intervenção, mas ainda assim, mitigável através
da adoção das necessárias medidas de minimização propostas.
Durante a fase de exploração, prevê-se que os potenciais impactes sobre o ruído do
funcionamento das infraestruturas instaladas à superfície, no interior da zona
industrial sejam negativos, diretos, de magnitude reduzida, locais, prováveis,
permanentes, reversíveis e imediatos, podendo este impacte pode ser parcialmente
mitigável através da adoção de medidas de minimização das emissões sonoras. Desta
forma, prevê-se que o impacte no ruído seja pouco significativo, embora possa a vir
ser reduzido com a aplicação das medidas de minimização previstas.
O funcionamento da chaminé de ventilação CPV23, por seu lado, resultará num
impacte, sobre o recetor mais próximo (A-do Corvo), negativo, direto, de magnitude
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reduzida, local, provável, permanente, reversível e imediato. Desta forma, prevê-se
que o impacte no ruído seja pouco significativo. Este impacte pode ser mitigável
através da adoção de medidas de minimização das emissões sonoras para além da
implementação das especificações técnicas recomendadas, que se considera virem a
ser aplicadas.
A reduzida significância de impactes prevista, aliada ao elevado número de medições
disponível para caracterizar o quadro acústico de referência levou a considerar
dispensável a aplicação de um modelo de previsão do impacte das emissões sonoras
das atividades em exploração no cenário de implementação do PEZ.
Ao nível das vibrações os impactes serão não significativos, quer na fase de
construção, quer na fase de exploração do PEZ. Contudo, podem ser classificados
como negativos, diretos, de magnitude reduzida, locais, prováveis, permanentes,
reversíveis e imediatos.

11.5.7.3 Proposta de medidas de mitigação
Para além das medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_FC_14;
 MG_FE_02;
 MG_PC_04;
 MG_FC_15;
 MG_FE_04;
 MG_FC_04;
 MG_FC_17;
 MG_FE_05;
 MG_FC_06;
 MG_FC_27;
 MG_FC_11;
 MG_FE_01;
para mitigar os impactes no Ambiente Sonoro, durante as fases de construção e
exploração do Projeto, propõem-se as seguintes medidas específicas:
ME_FC_AS_01:
ME_FC_AS_02:

ME_FC_AS_03:
ME_FE_AS_01:

11.5.8

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os
equipamentos que originem as emissões sonoras mínimas possíveis;
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que
apresentem homologação acústica nos termos da legislação
aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção;
Garantir que as operações mais ruidosas se restrinjam ao período
diurno (das 07h às 20h) e nos dias úteis;
Cumprir as recomendações de construção da CPV23, ao nível das
especificações acústicas, elaboradas pela empresa especializada
Acusticontrol.

Qualidade do Ar

11.5.8.1 Identificação e caracterização do impacte
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do PEZ
foram efetuadas em termos qualitativos quer para a fase de construção, onde se
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analisaram as repercussões na qualidade do ar induzidas pelas atividades a
desenvolver, quer para a fase de exploração, onde se teve como objetivo caracterizar
os impactes decorrentes de potenciais fontes de emissão para a atmosfera.
a)

Fase de construção
No decorrer da fase de construção as ações potencialmente geradoras de impactes na
qualidade do ar, com carácter temporário, dizem respeito à construção da CPV23 e
respetivo acesso e às atividades de construção a decorrer no perímetro industrial onde
serão instaladas novas infraestruturas à superfície de apoio à expansão da Lavaria de
Zinco e à expansão da exploração subterrânea deste minério.
O principal fator de degradação da qualidade do ar da área de estudo corresponderá,
previsivelmente, à emissão de poeiras resultante da movimentação e transporte de
terras e da circulação de veículos e máquinas, destinados ao transporte de materiais,
especialmente em vias não asfaltadas. Prevê-se ainda que as emissões dos gases de
combustão (CO, SO2, CO2, NOX, COV e partículas em suspensão), provenientes da
circulação dos referidos veículos, ainda que de forma pouco significativa, possam
também contribuir para a degradação da qualidade do ar local.
Os recetores mais afetados serão a povoação de Neves da Graça e o Monte da Várzea
da Forca que são os que ficam mais próximos de eventuais acessos externos ao
Complexo Mineiro, utilizados pelos veículos envolvidos na obra, à zona de intervenção
do PEZ inserida na área industrial da SOMINCOR.
Das ações de construção destacam-se aquelas que poderão originar impactes ao nível
da qualidade do ar da área de estudo:


Tráfego de viaturas pesadas nas vias de acesso aos locais de intervenção,
especialmente na circulação em vias não asfaltadas;



Movimentação de máquinas afetas à obra;



Exposição de solos mobilizados à erosão eólica;



Escavação, movimentação e aterro de terras;



Operações de estaleiro.

Os principais impactes resultantes das ações referidas anteriormente correspondem a:

b)



Redução de visibilidade;



Incomodidade das populações situadas na envolvente da zona de intervenção,
pelo acréscimo da concentração de material particulado na atmosfera;



Perturbação dos ecossistemas mais sensíveis existentes na área de afetação.

Fase de exploração
Relativamente à fase de exploração, não é expectável que os impactes provocados
atualmente pela exploração do Complexo Mineiro de Neves-Corvo sejam, de uma
forma geral, significativamente incrementados com as alterações induzidas pelo PEZ.
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A implementação do PEZ implica a adição de uma nova chaminé de exaustão ao
sistema de ventilação em funcionamento, a CPV23. Pela análise efetuada a duas outras
chaminés de ventilação de exaustão, a CPV17 e a CPV19, as emissões de poluentes
atmosféricos da CPV23 serão em níveis de concentração inferiores aos VLE impostos
no âmbito do Regime de Prevenção e Controlo da Poluição Atmosférica, apesar de este
não ser aplicável a esta tipologia de fontes, pelo que não se espera que haja alterações
muito significativas nos níveis de concentração de poluentes atualmente existentes.
O local e o modo de armazenamento de minério manter-se-ão iguais aos atualmente
existentes, pelo que não é expectável haver alterações do impacte destas fontes na
qualidade do ar local. A movimentação de máquinas e veículos e operação de
equipamentos aumentará de forma mais significativa na zona subterrânea de
exploração e produção de zinco. As caldeiras e geradores funcionarão de forma similar
à observada atualmente.
11.5.8.2 Avaliação dos impactes
Considera-se que os potenciais impactes sobre a qualidade do ar resultantes da
movimentação e transporte de terras e da circulação de veículos e máquinas durante a
construção do PEZ sejam negativos, diretos, prováveis, temporários, reversíveis e
imediatos, de abrangência local e de magnitude reduzida a moderada. A magnitude
dependerá das condições meteorológicas registadas durante o período de obra, mais
concretamente da direção e velocidade do vento, da ocorrência de precipitação e da
percentagem de humidade atmosférica. De facto, as condições húmidas serão mais
favoráveis, assim como condições de vento calmo, para menor levantamento e
dispersão de poeiras.
Pelo afastamento dos recetores à zona de intervenção considera-se que os impactes
serão pouco significativos. Contudo, este impacte pode ainda ser mitigável através da
adoção de medidas de minimização das emissões atmosféricas.
Considera-se que os potenciais impactes sobre a qualidade do ar resultantes da
exploração do PEZ serão, para as ações de emissão de poluentes atmosféricos da
CPV23 e operação dos equipamentos e movimentação de máquinas e veículos à
superfície negativos, diretos, de magnitude reduzida, locais, prováveis, permanentes,
reversíveis e imediatos. Estes impactes podem ser mitigáveis através da adoção de
medidas de minimização das emissões atmosféricas. Desta forma, prevê-se que o
impacte na qualidade do ar seja pouco significativo.
Para as ações de armazenamento de minério e funcionamento das caldeiras e
geradores os impactes, apesar de negativos, serão não significativos e de magnitude
reduzida. Ainda assim pode dizer-se que serão diretos, de magnitude reduzida, locais,
prováveis, permanentes, reversíveis e imediatos.
A reduzida significância de impactes prevista, aliada ao elevado número de medições
disponível para caracterizar a qualidade do ar na situação de referência levou a
considerar dispensável a aplicação de um modelo de previsão do impacte das emissões
atmosféricas das atividades em exploração no cenário de implementação do PEZ.
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11.5.8.3 Proposta de medidas de mitigação
Para além das medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_FC_14;
 MG_PC_04;
 MG_FC_15;
 MG_FC_04;
 MG_FC_17;
 MG_FC_06;
 MG_FC_23;
 MG_FC_11;
 MG_FC_27;






MG_FE_01;
MG_FE_02;
MG_FE_04;
MG_FE_05;

para mitigar os impactes na Qualidade do Ar, durante as fases de construção e
exploração do Projeto, propõem-se as seguintes medidas específicas:
ME_FC_QA_01: Garantir a limpeza e aspersão regular dos acessos e da área afeta à
obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras,
quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
ME_FC_QA_02: Garantir o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou
particulada em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a
impedir a dispersão de poeiras;
ME_FC_QA_03: Garantir a instalação das áreas de desaterro/ terraplanagem junto a
barreiras naturais e a montante dos ventos dominantes face a
potenciais recetores.
ME_FE_QA_01: Garantir que o transporte de escombro à superfície efetuado com
recurso a camiões cumpre as regras de minimização de emissão de
poeiras, quer pela limitação da velocidade de circulação, quer pela
cobertura da carga dos camiões.

11.5.9

Gestão de Resíduos

11.5.9.1 Identificação e caracterização dos impactes
Salienta-se, como referido anteriormente, que 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 à sua valorização e/ou ao seu
tratamento e destino final, de acordo com o estabelecido no seu Sistema de Gestão
Ambiental (SGA).
Para a gestão dos resíduos produzidos em todo o processo, a SOMINCOR dispõe de um
Plano de Gestão de Resíduos (PGR) devidamente aprovado pela entidade competente
para o efeito, cuja implementação permanente garante o cumprimento das melhores
práticas disponíveis para a gestão dos resíduos em geral e a aplicação das MTD
aplicáveis à gestão adequada dos resíduos mineiros produzidos, com o mínimo de
impactes ambientais daí resultantes.

453

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

a)

Fase de construção
Na fase de construção os impactes no âmbito do fator ambiental Gestão de Resíduos
prendem-se, sobretudo, com a geração de resíduos mineiros, designadamente com a
produção de escombro proveniente das atividades de desenvolvimento mineiro para
acesso ao jazigo do Lombador Fase2 antes do início da extração do minério, ou seja, no
período 2016-2018, uma vez que na atividade de desenvolvimento mineiro as fases de
construção e exploração se sobrepõem. Este tipo de resíduos é contudo abordado
mais adiante na fase de exploração.
Na fase de construção são também suscetíveis de gerar impactes sobre o fator
ambiental Gestão de Resíduos as atividades de construção das novas infraestruturas
previstas e das infraestruturas existentes que serão sujeitas a alteração, bem como a
abertura do acesso à nova CPV23, as atividades de limpeza do terreno, os materiais
rejeitados e sobrantes e as embalagens dos novos equipamentos, entre outros.
Serão também produzidos resíduos com características equiparadas a Resíduos
Urbanos (RU), na zona do estaleiro da obra.
Por outro lado, a maquinaria, veículos e equipamentos afetos à obra, poderão
necessitar de manutenção mecânica, assim necessitarão certamente de abastecimento
de combustível. Destas operações resultarão resíduos como óleos usados, material
absorvente/desperdícios contaminados com hidrocarbonetos, filtros de óleos, pneus
usados, resíduos de embalagem contaminados com hidrocarbonetos e sucata metálica
diversa, que na sua maioria estão classificados como perigosos.
No Tabela 11.5 sistematizam-se os principais resíduos não mineiros expectáveis na
fase de construção.
Tabela 11.5 – Principais resíduos não mineiros produzidos na fase de construção
DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO

CÓDIGO LER
Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro

Resíduos de Construção e Demolição
Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos
17 01 01 a 17 01 03;
(eventualmente contendo substâncias perigosas)
17 01 06(*);
17 01 07
Madeira, Vidro e Plástico (eventualmente contendo
17 02 01 a 17 02 03;
substâncias perigosas)
17 02 04(*)
Metais (incluindo ligas): cobre, bronze e latão,
17 04 01 a 17 04 07;
alumínio, chumbo, zinco, ferro e aço, estanho e
17 04 09(*);
misturas; resíduos metálicos contaminados com
17 04 10
substâncias perigosas e cabos eventualmente
contaminados com substâncias perigosas.
Solos e Rochas (eventualmente contendo substâncias
17 05 03(*);
perigosas)
17 05 04
Outros resíduos de construção e demolição contendo
17 09 03*;
substâncias perigosas; Mistura de resíduos de
17 09 04
construção e demolição
Resíduos Equiparados a Urbanos
Embalagens: de papel e cartão, de plástico, de
15 01 01 a 15 01 07
madeira, metal, compósitas, misturas de embalagens
ou de vidro
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DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO

CÓDIGO LER
Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro

Papel e cartão, vidro, resíduos biodegradáveis,
plásticos e metais

20 01 01;
20 01 02;
20 01 08;
20 01 39;
20 01 40
20 01 21(*)

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo
mercúrio
Misturas de resíduos urbanos e equiparados
20 03 01
(Indiferenciados)
Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a
16 02 14
16 02 13 (Consumíveis informáticos)
Resíduos da utilização e manutenção de maquinaria e veículos
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes
08 04 09(*)
orgânicos ou outras substâncias perigosas
Óleos hidráulicos usados; Óleos usados de motor,
13 01 10;
transmissões e lubrificação; Lamas contaminadas com
13 02 05(*);
hidrocarbonetos
13 05 02(*)
Embalagens contaminadas por substâncias perigosas;
15 01 10(*);
desperdícios contaminados com hidrocarbonetos
15 02 02(*)
Pneus usados; filtros de óleo e gasóleo; pastilhas de
16 01 03;
travões contendo amianto, fluidos dos travões, Fluidos
16 01 07(*);
anticongelantes contendo substâncias perigosas ou
16 01 11(*);
não, Metais ferrosos e metais não ferrosos, Plástico,
16 01 13 (*);
Vidro
16 01 14 (*);
16 01 15;
16 01 17;
16 01 18;
16 01 19;
16 01 20

(*) Resíduos Perigosos segundo Decisão 2014/955/UE
b)

Fase de exploração
No âmbito da exploração do jazigo do Lombador Fase 2, e como já referido, as fases de
construção e exploração sobrepõem-se, sendo, por isso, indissociáveis, uma vez que
haverá sobreposição nas diferentes partes do jazigo entre o desenvolvimento de
acessos ao minério e a própria extração de minério.
Os principais resíduos cuja produção é expectável durante a fase de exploração serão
os que atualmente se verificam na exploração do complexo mineiro, havendo apenas
um incremento dos quantitativos produzidos (Tabela 11.6), nomeadamente do
escombro e dos rejeitados.
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Tabela 11.6– Principais resíduos produzidos na fase de exploração
DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO

CÓDIGO LER
Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro

Escombros (resíduos da extração de minérios
metálicos)
Rejeitados geradores de ácidos resultantes da
transformação de sulfuretos (provenientes do
processamento do minério efetuado nas
lavarias)
Outros
resíduos
contendo
substâncias
perigosas resultantes da transformação físicoquímica de minérios metálicos (provenientes
da limpeza das Barragens de Retenção de
Águas Contaminadas (BAC), dos Reservatórios
(R1, R3, R3A, R4 e R5) e das Barragens de
Retenção e Desvio de Águas Pluviais)
Outros
resíduos
não
anteriormente
especificados. (por exemplo de limpeza de
pequenos derrame de concentrado ou
rejeitados, ou produtos químicos, etc.)

LER 01 01 01

Lamas e outros resíduos de perfuração
contendo substâncias perigosas, (provenientes
das operações de sondagem)
Lamas de outros tratamentos de águas
residuais industriais contendo substâncias
perigosas, provenientes da Estação de
Tratamento de Água da Mina (ETAM) e da
Estação de Tratamento de Água do Cerro do
Lobo (ETACL)
Lamas de clarificação de água, provenientes da
Estação de Tratamento de Água de Santa Clara
(ETA).

LER 01.05.06*

LER 01.03.04*

LER 01.03.07 *

LER 01.03.99

LER 19.08.13 *

LER 19.09.02

(*) Resíduos Perigosos segundo a Decisão 2014/955/UE, de 18 de dezembro

A atividade de exploração do jazigo do Lombador Fase 2 no âmbito do Projeto de
Expansão de Zinco (PEZ) ocorrerá, previsivelmente, no período 2018-2026 e será
responsável pela produção de grandes quantidades de escombro e rejeitados. Desta
exploração resulta a necessidade de expansão da Lavaria do Zinco, bem como a
alteração das restantes infraestruturas referidas na descrição do projeto.
Estima-se que a produção de escombro no Complexo Mineiro com a implementação
do PEZ atinja as 6,6 Mt, prevendo-se uma produção de rejeitados da ordem das 31Mt.
Na ausência da implementação do PEZ o Caso Padrão será responsável pela produção
de 2,7 Mt de escombro e 24 Mt de rejeitados.
Verifica-se que a capacidade disponível da Escombreira é suficiente para
armazenamento temporário do escombro produzido que é extraído para a superfície
pelo poço de Santa Bárbara, uma vez que grande parte do escombro é reutilizado nas
operações de enchimento não chegando sequer a vir para a superfície.
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O escombro que não é utilizado nas atividades de backfill é encaminhado para a IRCL,
estimando o projeto que a capacidade disponível existente na mesma não seja
necessária para a sua deposição na totalidade, independentemente da implementação
ou não do PEZ. Deste modo, a manutenção do Caso Padrão obrigaria à expansão
vertical da IRCL para garantir uma capacidade de expansão de 18Mm3. Esta expansão,
seria efetuada sobre a área já atualmente ocupada, de modo a permitir o aumento da
sua capacidade de deposição da IRCL para 18 Mm3 ou 22 Mm3, consoante a opção de
expansão que vier a ser adotada (subcapítulo 5.2.1.2). No entanto, no caso da
implementação do PEZ, a capacidade necessária da IRCL para deposição do escombro
gerado nas atividades de exploração mineira seria de 24 Mm3, o que implicaria, para
além da expansão vertical, também uma expansão para montante, sobre uma área
não atualmente ocupada, desta infraestrutura (subcapítulo 5.3.5).
O efeito da implementação do PEZ na gestão de resíduos, nomeadamente na
Escombreira atualmente em exploração, constitui um impacte negativo, de magnitude
reduzida e pouco significativo, uma vez que a escombreira comportará todo o
escombro que vier a ser produzido sem que seja necessário recorrer à respetiva
expansão ou à deposição do escombro numa nova escombreira.
Atendendo ao diferencial de capacidade de expansão necessária com (24Mm3) e sem
(18 Mm3) a implementação do PEZ, 6Mm3, consideram-se os efeitos da
implementação do PEZ na gestão de resíduos, nomeadamente ao nível da IRCL, como
um impacte negativo, direto, de magnitude moderada atendendo à grande
quantidade de rejeitados que será preciso depositar, contudo apenas significativo face
às quantidades de resíduos mineiros que atualmente já são depositadas naquela
infraestrutura e ao facto de se verificar também a necessidade de expansão vertical da
IRCL na ausência da implementação do projeto.
A necessidade de expansão da IRCL para montante devida à implementação do PEZ
associada à exploração dos restantes jazigos já em operação, constitui um impacte
cumulativo (uma vez que a expansão da IRCL seria também necessária no Caso Padrão,
mas apenas na vertical) negativo, indireto, de magnitude elevada e muito
significativo uma vez que envolve a deposição de grandes quantidades de resíduos
mineiros e a ocupação de uma nova área de solo não anteriormente artificializada,
bem como a necessidade de relocalizar duas das bacias de retenção de águas pluviais
atualmente existentes, apesar de o projeto pressupor que, atendendo ao facto de a
IRCL conter cada vez menos quantidade de água, mesmo com a cobertura e
consequente desativação de 2 das bacias de drenagem e retenção de águas pluviais,
que ocorrerá devido à expansão da IRCL para montante, a capacidade das bacias
restantes será necessária para garantir a retenção das águas pluviais durante a
exploração do Projeto.
Nos últimos cinco anos verificou-se globalmente um aumento da quantidade de
minério extraída dos jazigos atualmente em operação (Tabela 11.7) e,
consequentemente, dos resíduos produzidos daí resultantes.
Nas Tabelas 11.7 e 11.8 apresentam-se os quantitativos expectáveis de minérios
extraídos e resíduos gerados no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, sem e com o
Projeto de Expansão do Zinco, respetivamente. Todos os dados posteriores a 2015
foram estimados pela SOMINCOR assumindo a otimização da produção em todos os
outros jazigos na ausência da do PEZ (isto é, considerando que todos os outros jazigos
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estavam a ser explorados ao máximo) e assumindo também que a capacidade do poço
de Santa Bárbara é limitativa dos quantitativos totais a extrair da mina.
Tabela 11.7 – Extração de minério e produção de resíduos mineiros
no período 2012-2014 no Caso Padrão
PARÂMETRO
Minério Extraído (ton)
Escombro (ton)
Rejeitados produzidos (ton)

2012
3 037 364
1 242 123
2 746 599

2013
3.503.130
737 789
3 147 335

2014
3.658.278
429 168
3 246 470

2015
3 524 000
148 989
3 176 354

Acumulado 2018- 2029
33,9Mt
2,7Mt
24Mt

FONTE: SOMINCOR, RADA 2014 (2012-2014), 2016 (RAA 2015, Projeto PEZ acumulado)

Tabela 11.8 – Extração de minério e produção de resíduos mineiros
no período 2012-2026 no Caso PEZ
PARÂMETRO
Minério Extraído (ton)
Escombro (ton)
Rejeitados produzidos (ton)

2012
3 037 364
1 242 123
2 746 599

2013
3.503.130
737 789
3 147 335

2014
3.658.278
429 168
3 246 470

2015
3 524 000
148 989
3 176 354

Acumulado 2018- 2026
43,4 Mt
6,6 Mt
31,0 Mt

FONTE: SOMINCOR, 2015 (RADA 2014), 2016 (RAA 2015, Projeto PEZ acumulado)

Em síntese, verifica-se que a exploração do Projeto de Expansão do Zinco causará no
período 2018-2026, face ao período 2018-2029 na ausência do projeto:


Um incremento da extração de minérios de cerca de 9,5 Mt;



Um incremento da extração total (minério + escombro) no Complexo Mineiro de
13,4 Mt;



Um incremento da produção de escombro de cerca de 3,9 Mt.



Um incremento da produção total de rejeitados de cerca de 7Mt;



Um incremento da produção de rejeitados para deposição na IRCL de cerca de
4Mt.

Contudo, apesar do PEZ ser por si só responsável por causar um incremento na
produção de todos os tipos de resíduos mineiros no Complexo Mineiro face à ausência
do Projeto, a produção de resíduos gerada pelo Projeto não é considerável
relativamente à situação de referência, ou seja, face às produções que se verificaram
em 2015 no Complexo Mineiro.
No entanto, verifica-se que os resíduos produzidos pela exploração do jazigo do
Lombador Fase 2, em conjunto com os resíduos gerados nos restantes jazigos do
Complexo Mineiro, apesar de não excederem, no seu conjunto, a capacidade das
escombreiras (no caso do escombro), excedem a capacidade da IRCL para deposição
de rejeitados, a qual necessitará de ser expandida, tanto na ausência do projeto como
no caso de implementação do mesmo.
Deste modo considera-se que, globalmente, o impacte cumulativo da exploração do
jazigo do Lombador Fase 2 e dos restantes jazigos já em exploração na gestão de
resíduos do Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves-Corvo é negativo, de
magnitude elevada e muito significativo.
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11.5.9.2 Avaliação dos impactes
O impacte na gestão de resíduos durante a fase de construção das novas
infraestruturas e da alteração das infraestruturas existentes, bem como a construção
do acesso à CPV23 é negativo, direto, de magnitude reduzida, local, provável,
temporário, irreversível, imediato e mitigável, sendo contudo pouco significativo.
O efeito da implementação do PEZ na gestão de resíduos, nomeadamente na
Escombreira atualmente em exploração, constitui um impacte negativo, direto, de
magnitude reduzida, local, provável, permanente, reversível, de médio prazo,
mitigável, embora pouco significativo, uma vez que a escombreira comportará todo o
escombro que vier a ser produzido sem que seja necessário recorrer à respetiva
expansão ou à deposição do escombro numa nova escombreira.
O efeito da implementação do PEZ, por si só, na gestão de resíduos ao nível da IRCL
constitui um impacte negativo, direto, de magnitude moderada, atendendo à grande
quantidade de rejeitados que será preciso depositar, direto, local, provável, de
médio prazo, contudo apenas significativo face às quantidades de resíduos mineiros
que atualmente já são depositadas naquela infraestrutura.
A necessidade de expansão da IRCL para montante devida à implementação do PEZ
associada à exploração dos restantes jazigos já em operação, constitui um impacte
cumulativo (uma vez que a expansão da IRCL seria também necessária no Caso Padrão,
mas apenas na vertical) negativo, de magnitude elevada, local, provável,
permanente, de médio prazo, mitigável e muito significativo uma vez que envolve a
deposição de grandes quantidades de resíduos mineiros e a ocupação de uma nova
área de solo não anteriormente artificializada, bem como a necessidade de relocalizar
duas das bacias de retenção de águas pluviais atualmente existentes.
A quantidade de resíduos gerada pelo Projeto não é considerável relativamente à
situação de referência, ou seja, face às produções que se verificaram em 2015 no
Complexo Mineiro. Considera-se assim que o impacte do Projeto de Expansão do Zinco
na gestão de resíduos é negativo, direto, de magnitude reduzida face à situação de
referência, local, certo, temporário, irreversível, imediato, não mitigável e
significativo.
Globalmente, considera-se que o impacte cumulativo da exploração do jazigo do
Lombador Fase 2 e dos restantes jazigos já em exploração na gestão de resíduos do
Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves-Corvo é negativo, cumulativo, de
magnitude elevada, local, certo, permanente, irreversível, de médio prazo, mitigável
e muito significativo.
11.5.9.3 Proposta de medidas de mitigação
Para mitigar os impactes na gestão de resíduos, durante a fase de construção e
exploração do Projeto, propõem-se as seguintes medidas genéricas:



MG_PC_01;
MG_PC_04;




MG_FC_18;
MG_FC_19;




MG_FC_27;
MG_FE_01;
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MG_FC_02;
MG_FC_05;
MG_FC_08;
MG_FC_09;
MG_FC_17;







MG_FC_20;
MG_FC_21;
MG_FC_22;
MG_FC_23;
MG_FC_24;





MG_FE_02;
MG_FE_04;
MG_FE_05;

11.5.10 Socioeconomia
11.5.10.1 Identificação e caracterização dos impactes
Face à caracterização da situação atual do ambiente identificam-se e avaliam-se os
impactes decorrentes da materialização do Projeto PEZ.
Da experiência acumulada, é expectável que, na sua maioria, os impactes identificados
sejam positivos, com benefícios sociais e económicos, sobretudo evidenciados na fase
de construção. Porém, eventuais impactes de carácter negativo poderão ser visíveis, se
influírem de forma negativa na qualidade de vida das populações, associados,
sobretudo, a problemas de ordem ambiental, tratados com maior profundidade
noutros fatores ambientais (exemplo: ambiente sonoro, paisagem e qualidade do ar).
Para o efeito, a análise pretendida será balizada nas diferentes fases inerentes à
implantação do Projeto, nomeadamente a fase de construção e exploração,
considerando-se como principais atividades suscetíveis de gerarem impactes, as
enunciadas no subcapítulo 5.12.
Desta forma, os principais impactes a ocorrer no âmbito da socioeconomia resultam da
potenciação dos atuais impactes gerados pela atividade da mina, nomeadamente no
que diz respeito à geração de emprego e de riqueza, quer seja de forma direta, indireta
ou induzida.
Por outro lado, a fase de construção do projeto não deixará também, de ter impactes
diretos significativos no tecido empresarial regional e nacional, tanto ao nível do
emprego e como da criação de riqueza.
Em relação a possíveis impactes negativos, não se prevê que venham a ocorrer
afetações significativas da população local.

a)

Fase de construção
Muito embora se desconheça quem serão os principais intervenientes no processo
construtivo das diversas componentes do projeto, é de prever que se venha a recorrer,
em larga medida, a empresas nacionais (algumas das quais regionais), ligadas aos
sectores secundário e terciário, o que gerará um aumento do volume de negócios
destas empresas.
A fase de construção poderá ter efeitos positivos na criação de emprego temporário,
sobretudo na área da construção civil, em maior ou menor dimensão, a
empregabilidade e a dinamização, ainda que temporária, do comércio e serviços locais
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são um impacte a assinalar. Durante as fases de pico de construção, será necessário
contratar, localmente, mais de 300 pessoas.
Neste âmbito, convém referir que atualmente a SOMINCOR conta com a colaboração
de um quadro de empreiteiros que se traduz em cerca de 1200 postos de trabalho, dos
quais 150 de carácter temporário. Note-se também, que a região do Alentejo regista
atualmente uma taxa de desemprego de 11,8%. Desta forma, considera-se que a
criação de emprego temporário durante a fase de construção constitui um impacte
positivo, de magnitude moderada e significativo, no âmbito local e regional (sobretudo
nos concelhos de Castro Verde e de Almodôvar). Durante esta fase assistir-se-á
também a um aumento da procura de alojamento e de estabelecimentos de
restauração.
Também será de prever um ligeiro aumento do tráfego de veículos pesados nas vias de
comunicação de acesso ao Complexo Mineiro. No entanto, atendendo ao reduzido
tráfego existente, considera-se que o aumento residual do tráfego de veículos pesados
será pouco significativo localmente. Também não se prevê que ocorram afetações da
população residente nas localidades atravessadas, dada a habituação ao movimento
frequente de veículos pesados no acesso ao Complexo Mineiro.
Identificam-se como possíveis impactes as ações inerentes ao processo construtivo
que poderão induzir alterações na qualidade de vida das populações, e suscitar, por
vezes, sentimentos de incómodo na população afetada devido à degradação da
qualidade ambiental, quer a nível do ambiente sonoro quer da qualidade do ar,
enquanto fatores percetíveis pela população, não assumirá significado relevante na
medida em que na área de estudo e junto ao seu limite já se desenvolve um conjunto
de atividades perturbadoras, como é o caso da própria atividade do Complexo
Mineiro. Efetivamente, a fase de construção só poderá ter impactes negativos para os
próprios trabalhadores do Complexo Mineiro, com exceção do transporte dos
materiais e equipamentos necessários, os quais poderão contribuir para o aumento do
tráfego de veículos pesados na envolvente do Complexo Mineiro. Considera-se,
contudo, que as perturbações que possam vir a existir se traduzirão em impactes
negativos não significativos.
Os potenciais impactes negativos a ocorrer serão, na sua maioria, circunscritos ao
período de obra, sendo muitos dos quais passíveis de minimização.
b)

Fase de exploração
Considerando o Caso Padrão e o Caso PEZ estima-se que com a implementação do PEZ
o tempo de vida útil da mina seja quatro anos mais curto do que na ausência do
Projeto (2026 versus 2030, respetivamente), por razões de ordem económica.
No que diz respeito aos Recursos Humanos, está previsto que a implementação do PEZ
venha a requerer um acréscimo de trabalhadores, o empreiteiro de exploração mineira
terá de contratar pessoal externo para o processamento das tonelagens adicionais
durante a produção de pico. De referir ainda a manutenção dos postos de trabalho
atuais.
A dimensão dos efeitos que a atividade da SOMINCOR tem atualmente na economia,
quer em termos de emprego, quer em termos de VAB, indica que o aumento
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substancial da sua capacidade produtiva se traduzirá em impactes significativos ao
nível do emprego criado e do VAB gerado.
Durante a fase de exploração do Projeto de Expansão do Zinco a SOMINCOR terá
necessidade de recrutar pessoal para o Departamento de Manutenção da Mina, para a
operação da Lavaria do Zinco e da própria Mina. O número de postos de trabalho que
se estima que venham a ser criados é ainda desconhecido nesta fase de viabilidade do
Projeto.
A valorização contínua dos trabalhadores a contratar através da sua formação,
constitui uma mais-valia significativa, sobretudo, numa região economicamente
estagnada e socialmente deprimida. A formação dos trabalhadores a contratar traduzse num impacte positivo, de reduzida magnitude e significativo no âmbito local e
regional.
As exportações do sector da extração e preparação de minérios metálicos ascenderam
a 295,3 milhões de euros, representando cerca de 1% das exportações totais nacionais.
Atendendo à dimensão da SOMINCOR e ao facto de que a mesma tem colocado as
vendas de concentrados de metal integralmente nos mercados externos, considera-se
que o aumento de produção originado pela entrada em funcionamento do Projeto de
expansão do Zinco, originará um impacte na balança comercial portuguesa positivo,
significativo, de elevada magnitude e de âmbito nacional.
Considera-se também, que a criação direta, indireta e induzida de VAB decorrente da
entrada em funcionamento do Projeto constitui um impacte positivo, direto (e indireto
no caso da criação de VAB indireta e induzida), de elevada magnitude e significativo no
âmbito local, regional e nacional.
A SOMINCOR assume uma importância fulcral na região do Baixo Alentejo, sobretudo
nos concelhos de Castro Verde, Almodôvar e Aljustrel, ao nível da sua dinamização
económica, medida não só pelo seu peso na criação de riqueza e de emprego, mas
também pelo fomento da vida cultural, social, desportiva e associativa da região. Desta
forma, considera-se que a contribuição do projeto no sentido de prolongar o período
de vida útil do Complexo Mineiro, constitui um impacte positivo, de magnitude
moderada e significativo no âmbito local e regional.

11.5.10.2

Avaliação dos impactes

O aumento do volume de negócios das empresas dos setores secundário e terciário
ligadas à construção do PEZ constitui um impacte positivo, indireto, de magnitude
moderada, provável, temporário, reversível, imediato e significativo no âmbito
regional e nacional.
A criação de emprego temporário durante a fase de construção constitui um impacte
positivo, indireto, de magnitude moderada, certo, temporário, reversível, imediato e
significativo, no âmbito local e regional (sobretudo nos concelhos de Castro Verde e
de Almodôvar).
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O aumento da procura de alojamento e de estabelecimentos de restauração durante a
fase de construção constituirá um impacte positivo, indireto, de magnitude
moderada, provável, reversível, imediato e significativo no âmbito local.
O aumento do tráfego de veículos pesados na envolvente do Complexo Mineiro
gerado pelo transporte dos materiais e equipamentos necessários à construção das
componentes do PEZ traduzir-se-á em impactes negativos não significativos,
indiretos, de magnitude reduzida, de âmbito local e regional, prováveis, reversíveis e
imediatos, sendo contudo minimizáveis e pouco significativos.
Considera-se que os potenciais impactes sobre a empregabilidade e a dinamização do
comércio e serviços locais durante a construção sejam positivos, indiretos, certos,
temporários, reversíveis, de abrangência local (se a SOMINCOR mantiver a tendência
atual de contratar localmente), imediato, de magnitude reduzida e pouco
significativos. Os impactes ao nível da promoção das atividades e do tecido
empresarial ligado à exploração do Projeto (exemplo: construção, outras atividades de
prestação de serviços) durante a fase de exploração consideram-se positivos,
indiretos, prováveis, temporários, reversíveis, de longo prazo, de abrangência local,
de magnitude moderada a elevada e significativos (se a SOMINCOR mantiver a
tendência atual de contratar localmente).
A formação dos trabalhadores a contratar traduz-se num impacte positivo, de reduzida
magnitude, indireto, de âmbito local e regional, provável, irreversível, imediato e
significativo.
Considera-se que os potenciais impactes ao nível da qualidade de vida das populações
se constituam, quer para a fase de construção quer para a fase de exploração,
negativos, diretos, prováveis, temporários, imediatos, reversíveis, de abrangência
local, mitigáveis, de magnitude reduzida e pouco significativos, considerando
concomitantemente a implementação das medidas de mitigação preconizadas
posteriormente apresentadas.
A redução do tempo de vida útil da mina em quatro anos com a implementação do
PEZ, comparativamente com o Caso Padrão (ausência do Projeto), considera-se como
um impacte negativo, direto, de abrangência regional, provável, permanente,
irreversível, de longo prazo, mitigável, de magnitude elevada e muito significativo.

11.5.10.3

Proposta de medidas de mitigação

Para além das medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_FC_17;
 MG_PC_04;
 MG_FC_23;
 MG_FC_04;
 MG_FC_25;
 MG_FC_14;
 MG_FC_27;
 MG_FC_15;
 MG_FC_28;






MG_FC_30;
MG_FE_02;
MG_FE_04;
MG_FE_05;

para mitigar os impactes na Socioeconomia, durante as fases de construção e
exploração do Projeto, propõe-se a seguinte medida específica:
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ME_FE_Socio_01: Analisar a existência de alternativas viáveis ao prolongamento do
tempo de vida útil do complexo mineiro, que podem passar pela
prospeção de novos jazigos ou expansão dos existentes.

Como medida potenciadora dos impactes positivos propõe-se, desde já, que seja
equacionada na fase de projeto a utilização de mão-de-obra local, regional ou nacional
no maior número de atividades possível, desde que assegurada a eficiência do Projeto
em termos técnicos, sociais e ambientais.
11.5.11 Património Arqueológico e Etnológico
11.5.11.1

Identificação e caracterização dos impactes

A identificação dos impactes foi realizada através do cruzamento da informação obtida
na pesquisa bibliográfica e no trabalho de campo e nas características do projeto. No
que concerne à identificação e avaliação de impactes patrimoniais do presente estudo,
foram consideradas apenas as OIP que se localizam nas Áreas de Incidência Direta do
Projeto (AID), assim como aquelas ocorrências que se localizam numa relação de
proximidade com estes elementos e que, quer pela indeterminação da sua extensão,
quer pela partilha do território de implantação, se suponham eventuais impactes
patrimoniais indiretos (AII).
Do ponto de vista da metodologia utilizada para a avaliação de impactes sobre o
património, numa primeira fase procedeu-se ao estabelecimento de uma hierarquia do
interesse ou potencial, tendo em consideração vários parâmetros que caracterizam e
descrevem os sítios arqueológicos e outros elementos patrimoniais.
O valor patrimonial de cada ocorrência foi determinado com base na análise dos
seguintes descritores, segundo uma metodologia definida por Pereira e Martins
(1995):


Estado de conservação: análise da preservação das estruturas face ao período
de referência;



Potencial científico: pertinência para as problemáticas científicas, como
exponente de funcionalidade, de cronologia, etc.;



Raridade do sítio: consideração da cronologia/funcionalidade do
sítio/monumento verificando-se a presença/ausência e número de paralelos;



Valor estético: ponderação dos padrões e preocupações estéticas empregues na
edificação da estrutura;



Dimensão/monumentalidade: Associação entre a componente estética/artística
e a dimensão das estruturas;



Inserção paisagística: grau de integração paisagística no meio envolvente e
indícios de degradação/preservação da paisagem de enquadramento original;



Significado histórico-cultural: considera-se marco de relevância histórica e ponto
de referência para a tradição e cultura tanto local como nacional;



Antiguidade: ponderação da dimensão cronológica;



Interesse público/classificação ao abrigo da legislação nacional.
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A partir destes critérios, foram definidos os seguintes patamares de valor:


Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor
arquitetónico e etnográfico e a sítios arqueológicos únicos;



Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de relevante
pertinência científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda, e a
vestígios de vias de comunicação enquanto eixos estruturantes de povoamento;



Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial,
elementos de valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos
definidos por achados isolados ou os sítios escavados nos quais foi verificado um
interesse muito limitado;



Nulo: atribuído a construção atual ou a ocorrência de valor patrimonial
totalmente destruída.

Em segundo lugar, procedeu-se à avaliação dos impactes de acordo com os seguintes
fatores:


Tipo de afetação: faz referência à intensidade da alteração produzida,
relacionada diretamente com o tipo de ação que gera o impacte:
o Direta: A afetação ocorre sobre os sítios localizados a menos de cinco
metros de distância do eixo da infraestrutura;
o Indireta: Possibilidade de afetação sobre sítios cujo limite está a mais de
cinco metros de distância e a menos de 25 metros, em relação ao eixo da
infraestrutura.



Magnitude: esta depende do grau de agressividade de cada uma das ações
impactantes e das ocorrências afetadas. A magnitude é elevada se o impacte for
direto e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma
destruição parcial ou a afetação da sua envolvente próxima. A magnitude é
reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona
envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da
ocorrência;



Duração: período de tempo durante o qual irá decorrer a afetação. Este poderá
ser:
o Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte
da vida do Projeto sendo as condições originais restauradas naturalmente,
o Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo de
vida do Projeto e/ou para lá deste.



Probabilidade: o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é
determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das
ações impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em
relação às ocorrências patrimoniais. Tendo em conta a sua probabilidade e
localização, os impactes podem ser classificados como:
o Impacte certo: zero metros (área do Projeto),
o Impacte provável: zero a quatro metros,
o Impacte pouco provável: cinco a dez metros,
o Impacte improvável: superior a onze metros;
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Reversibilidade: considera-se o impacte reversível quando os efeitos podem ser
anulados a curto, médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos
permanecem por tempo indeterminado.

Com base nos parâmetros suprarreferidos, definiu-se uma matriz de avaliação de
impactes tendo por base as escalas de gradação que se apresentam na Tabela 11.9.

Tabela 11.9 – Matriz de avaliação dos impactes no Património
CRITÉRIOS

1

2

3

4

Valor Patrimonial

Nulo

Reduzido

Médio

Elevado

Tipo de afetação

Indireta

Direta

Magnitude

Reduzida

Média

Duração

Temporária

Permanente

Probabilidade

Improvável

Reversibilidade

Reversível

Pouco provável

Provável

Elevada

Certo

Irreversível

Desta forma, a significância dos impactes foi obtida pela soma dos parâmetros
definidos, considerando o seguinte critério:


Muito significativos: ≥ 22;



Significativos: ≥ 18 e < 22;



Pouco significativos: ≥ 6 e < 18;



Não significativo: < 6.

A caracterização da Situação de Referência do descritor património na área de estudo
convencionada evidenciou elevado número de ocorrências de natureza arqueológica,
muitas das quais com destacado interesse científico. No entanto, a esmagadora
maioria das ocorrências inventariadas situa-se na zona industrial e encontram-se
salvaguardadas ou foram objeto de estudo sistemático com recurso a escavações
arqueológicas (Maia & Maia, 1986b, 1996). Um destes casos refere-se à OIP n.º 29 –
Castelinho dos Mouros, que foi alvo de estudo e se encontra devidamente vedado e
sinalizado, limitando o acesso de maquinaria àquela área protegida.
Das ocorrências identificadas encontram-se, dentro da Área de Incidência Indireta do
Projeto, algumas ocorrências, nas componentes abaixo indicadas:


Área de Expansão da Lavaria do Zinco (OIP n.º 29 e 30)
Na proximidade da zona de expansão do edifício da Lavaria do Zinco
encontra-se a OIP 29 – Castelinho dos Mouros, uma ocorrência
correspondente a uma estrutura arqueológica do tipo fortificação com
elevado valor patrimonial. De cronologia romana, também conhecida, pela
sua tipologia, como Castella, supõe-se que estaria associada à proteção e
controle de canais de escoamento de metais. Amplamente intervencionada
durante os anos 80 do século XX, são conhecidas as suas estruturas do
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recinto central e desenvolvimento de outros muros e compartimentos em
três plataformas individualizadas, localizadas a cotas inferiores. Apesar da
grande intervenção arqueológica que permitiu caracterizar a tipologia e
definir a arquitetura geral do sítio arqueológico, os autores assumem a
existência de partes deste conjunto estrutural não identificadas,
especificamente a continuação de um “vasto compartimento” na zona
Norte. Referem ainda que, ao contrário dos vestígios identificados na
vertente Este, na face Oeste do monumento não foi identificado o respetivo
acesso/porta, podendo localizar-se numa área mais afastada. Apesar de
conhecermos o grau de preservação das estruturas mais afastadas do centro
do recinto (com alguns problemas de preservação pela superior exposição a
agentes erosivos), especialmente nas vertentes Este e Oeste, podemos
supor a existência ou extensão de estruturas, portanto, numa área de
eventual “conflito”, ainda que parcial, com o projeto. Os autores referem
que pela proximidade do núcleo industrial foi definida uma “larga área de
proteção” do monumento de forma a garantir a salvaguarda das estruturas.
A par com esta ocorrência existe ainda a OIP n.º 30 - Neves 4, uma
necrópole da Idade do Bronze/Ferro constituída por “túmulos de planta
retangular e circular”. Para a instalação do atual componente de Projeto em
apreciação devem ser garantidas as medidas de salvaguarda e proteção, de
forma a não interferir nas estruturas conhecidas e área envolvente de
proteção.



Área de Expansão da IRCL (OIP n.º 1, 37 e 40)
Na zona envolvente da área assinalada para alargamento da IRCL
identificaram-se apenas três ocorrências de carácter patrimonial. A OIP n.º
1, uma ocorrência arqueológica que corresponde a uma Alcaria, tendo sido
alvo de específicas medidas de minimização através de intervenção
arqueológica de escavação e caracterização em 2009, encontrando-se
atualmente submersa pela IRCL existente. Assim sendo, esta OIP deverá ser
considerada com impacte nulo no alargamento desta componente de
projeto, não se prevendo outros impactes para além daqueles já
conhecidos. A OIP n.º 37, uma ocorrência arqueológica que corresponderá a
um habitat com existência de estruturas arruinadas que aparentam ser de
cronologia Moderna/Contemporânea e que se encontram associadas à
existência de fragmentos cerâmicos de cronologias tardo-romana a altomedieval, encontrando-se atualmente protegida e sinalizada através de
estrutura de vedação permanente. E a OIP n.º 40 que representa um
conjunto de nove morouços constituídos por pedras irregulares de cisto e
grauvaque, de dimensões variáveis com formas sub-retangulares e ovoides.
Para a instalação do atual componente de Projeto em apreciação devem ser
garantidas as medidas de salvaguarda e proteção, de forma a não interferir
nas estruturas conhecidas e área envolvente de proteção, garantindo o
necessário afastamento das frentes de obra face às zonas de implantação
das ocorrências.

Assim, de seguida expõem-se as três diferentes fases de implementação de projeto
com as principais atividades suscetíveis de gerar impactes patrimoniais.
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a)

Fase prévia à construção
A fase prévia à construção do projeto comporta ações de desenvolvimento mineiro
para acesso ao jazigo do Lombador Fase 2, assim como, de limpeza e saneamento dos
terrenos alvo de construção. Estas atividades implicarão trabalhos de desmatação e
limpeza do coberto vegetal, decapagem do terreno, movimentação de terras e
movimentação de máquinas e equipamentos.
Nesta fase foram avaliadas alternativas de localização da CPV23 e de expansão da IRCL,
contudo estas não interferem com o fator ambiental em estudo. No que respeita às
atividades de Expansão da Lavaria do Zinco, não existem alternativas, embora tendo a
solução adotada tido em conta a garantia do maior afastamento possível da ocorrência
patrimonial – Castelinho dos Mouros – existente na área industrial do Complexo
Mineiro e já identificada e caracterizada em estudos ambientais anteriores.

b)

Fase de construção
A fase de construção é considerada a mais lesiva para o descritor património, uma vez
que comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de
impactes, genericamente negativos, definitivos e irreversíveis. As principais atividades
da fase de construção suscetíveis de gerar impactes no âmbito patrimonial são a
desmatação e limpeza do coberto vegetal, decapagem, escavação e remoção de terras,
instalação de estaleiros, abertura de acessos à obra e movimentação de máquinas e
equipamentos.

c)

Fase de exploração
Na etapa posterior à Fase de Construção os impactes que se refletem apresentam,
genericamente, repercussões associadas a atividades de reparação e de conservação
nas infraestruturas que podem obrigar à movimentação de terras, ou movimentações
de máquinas ou equipamento em áreas limítrofes aos locais com impactes negativos
indiretos conhecidos. Assim, considera-se que existe um potencial impacte patrimonial
negativo nestas intervenções.

11.5.11.2

Avaliação dos impactes

Considera-se que o atual Projeto tem os seguintes impactes patrimoniais negativos no
decorrer da Fase de Prévia e Fase de construção:


Impactes diretos em 0 ocorrências patrimoniais;



Impactes Indiretos, locais, improváveis, temporários, reversíveis, imediatos, de
magnitude reduzida e pouco significativos em 4 ocorrências patrimoniais:
o OIP n.º 29 – Castelinho dos Mouros
o OIP n.º 30 - Neves 4;
o OIP n.º 37 - Boavista
o OIP n.º 40 – Cerro do Calvário



Impacte Nulo numa ocorrência patrimonial:
o OIP n.º 1 – A-do-Pires
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Considera-se que o atual Projeto tem os seguintes impactes patrimoniais negativos no
decorrer da Fase de Construção:


Impactes diretos em 0 ocorrências patrimoniais;



Impactes Indiretos em 4 ocorrências patrimoniais:
o OIP n.º 29 – Castelinho dos Mouros
o OIP n.º 30 - Neves 4;
o OIP n.º 37 - Boavista
o OIP n.º 40 – Cerro do Calvário



Impacte Nulo numa ocorrência patrimonial:
o OIP n.º 1 – A-do-Pires

De um modo geral, os trabalhos executados no âmbito da Avaliação Patrimonial de
Impactes contribuíram para o registo de 4 OIP nas áreas envolventes aos elementos de
Projeto em análise, das quais nenhuma tem impacte negativo direto, 4 poderão ter
impacte negativo indireto e 1 tem impacte nulo (por se encontrar atualmente
submersa).
Apesar do valor patrimonial dos locais identificados com eventual impacte indireto não
existem motivos para inviabilizar este Projeto, desde que sejam cumpridas as medidas
mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de
prévia à construção e na fase de construção são mitigáveis e, na fase de exploração,
poderão ser igualmente mitigáveis.
Sobre a OIP 1, A-do-Pires, o impacte da implementação do PEZ é nulo; sobre a OIP 29
(Castelinho dos Mouros), OIP 30 (Neves 4), OIP 37 (Boavista) e OIP 40 (Cerro do
Calvário) os impactes são negativos, indiretos, de magnitude reduzida, temporários,
pouco prováveis, reversíveis, minimizáveis e pouco significativos.
Na Figura 11.1 apresentam-se as infraestruturas a intervencionar na área da expansão
da Lavaria do Zinco e a proximidade relativa à OIP 29 – Castelinho dos Mouros.
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Figura 11.1 – Infraestruturas novas ou sujeitas a alteração
na proximidade da OIP 29 – Castelinho dos Mouros

11.5.11.3

Proposta de medidas de mitigação

Considera-se necessário implementar distintas intervenções, que se inscrevam
genericamente nas seguintes categorias:


Salvaguarda - que incidem sobre ocorrências para as quais se prevê a
possibilidade de afetação indireta, mas que pode ser totalmente anulada
através de um conjunto específico de ações preventivas e de proteção;



Memória - incidentes sobre as ocorrências para as quais se prevê a afetação
direta, decorrente da implementação do Projeto e que deverão ser objeto de
preservação através de registo;



Acompanhamento - relativas às ações a empreender no âmbito do
acompanhamento arqueológico na área de implementação do Projeto.

Todos os trabalhos a executar deverão cumprir a legislação em vigor no âmbito do
Património Cultural e deverão ser precedidos de autorização e culminar com a
apresentação de relatórios, a submeter a aprovação por parte da tutela.
Para além das medidas de carácter geral:





MG_PC_01;
MG_PC_04;
MG_FC_04;
MG_FC_11;






MG_FC_16;
MG_FC_19;
MG_FC_23;
MG_FC_24;






MG_FC_27;
MG_FE_01;
MG_FE_04;
MG_FE_05,
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para mitigar os impactes no Património Arqueológico e Etnológico, durante a fase
prévia de construção, de construção e exploração do Projeto propõem-se as seguintes
medidas específicas:
ME_PC_Pat_01: Submeter todas as áreas funcionais de obras: estaleiros, acessos,
áreas de empréstimo, depósitos de materiais, etc.; que se
encontrem dentro da área de estudo a prospeção arqueológica.
Destes trabalhos resultará um acréscimo de informação a ser
incluída na Carta de Condicionantes do Complexo Mineiro de NevesCorvo, permitindo uma considerável redução do potencial de
impactes negativos
ME_FC_Pat_01: Todas as eventuais áreas funcionais de obra complementares que
sejam definidas a posteriori, mesmo que em plena fase de
construção, são igualmente vinculadas ao procedimento prévio de
prospeção arqueológica. Na eventualidade de surgimento de novas
ocorrências patrimoniais, deverão ser reajustados os trabalhos,
assim como propostas e aplicadas novas medidas minimizadoras do
impacte.
ME_FC_Pat_02: Efetuar o acompanhamento arqueológico sistemático e presencial
de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras,
através da observação e registo das ações de desmatação,
demolições, escavação, abertura de caminhos de acesso, construção
de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósitos de inertes e de
solos, entre outros. Principalmente nas imediações das OIP n.º 29,
n.º30, n.º 37 e n.º 40.
ME_FC_Pat_03: Vedar e sinalizar as OIP n.º 29, n.º30, n.º 37 e n.º 40, bem como
garantir a manutenção da vedação de proteção e sinalização da
ocorrência, impedindo a circulação e operação de máquinas dentro
da área protegida
ME_FE_Pat_01: Garantir que as OIP n.º 29, n.º 30, n.º 37 e n.º 40 se mantêm
devidamente vedadas e sinalizadas após o término da fase de
construção.
11.5.12 Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo
11.5.12.1

Identificação e caracterização dos impactes

A análise desenvolvida no presente ponto, identifica e avalia os impactes inerentes à
construção e exploração das várias componentes do PEZ no contexto das propostas de
ordenamento e desenvolvimento e (in)compatibilidades e (des)ajustamentos entre o
uso do solo e condicionantes, sujeitas a servidões legais. A política de ordenamento do
território assenta num sistema de gestão territorial concretizado através de
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito nacional, regional e municipal,
tendo sido identificados e apresentados, na situação de referência, os instrumentos
que condicionam o Projeto.
De acordo com a caracterização da situação de referência conclui-se que o Projeto vai
de encontro com os objetivos estipulados nos IGT nacionais e regionais, não
interferindo com espaços florestais de uso condicionado.
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Assim, identificam-se os aspetos considerados significativos face aos objetivos
ambientais adotados, tendo-se procedido à:


verificação da compatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)
identificados na situação de referência, nomeadamente os PDM de Almodôvar e
Castro Verde;



verificação da compatibilidade das intervenções propostas face ao consignado
nas condicionantes, sujeitas a servidões e restrições legais.

A quantificação da área afetada pela implantação do Projeto é muito relevante para a
avaliação da magnitude territorial dos impactes. Na Tabela 11.10 e na Tabela 11.11
apresentam-se as classes de espaço, bem como a área associada à sua implantação,
para cada nova infraestrutura superficial a implantar, ao nível do ordenamento do
território e das condicionantes ao uso do solo, respetivamente.
Tabela 11.10 – Área afetada pela instalação do Projeto – Ordenamento do Território
Infraestrutura

Ordenamento do Território

Área (ha)

Área agroflorestal do biótopo de Castro Verde
Relocalização e
Área passível de Florestação
redimensionament
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
o da BAC2
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Nova chaminé de Área agroflorestal do biótopo de Castro Verde
ventilação de
exaustão (CPV 23) Área passível de Florestação
Área agroflorestal do biótopo de Castro Verde
Espessador de
Área passível de Florestação
chumbo
Reserva Ecológica Nacional (REN)

1,48

Área agroflorestal do biótopo de Castro Verde

0,26

Área passível de Florestação

0,26

Reserva Ecológica Nacional (REN)

0,26

Expansão da
Lavaria de Zinco
Expansão da IRCL
Armazém de
concentrado de
zinco
Poço de Santa
Bárbara

Áreas agrosilvopastoris

1,48
0,64
0,83
0,33
0,33
0,01
0,01
0,01

20,32

Áreas silvopastoris

1,89

Área agroflorestal do biótopo de Castro Verde

0,03

Área passível de Florestação

0,03

Reserva Ecológica Nacional (REN)

0,03

Área agroflorestal do biótopo de Castro Verde

0,09

Área passível de Florestação

0,09

Reserva Ecológica Nacional (REN)

0,09
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Tabela 11.11 – Área afetada pela instalação do Projeto - condicionantes ao uso do solo
Infraestrutura
Relocalização e
redimensionamento
da BAC2
Nova chaminé de
ventilação de
exaustão (CPV 23)
Espessador de
chumbo
Expansão da Lavaria
de Zinco
Expansão da IRCL
Armazém de
concentrado de zinco
Poço de Santa Bárbara

Condicionantes ao uso do solo
Montado de Azinho
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Reserva Ecológica Nacional (REN)

Área (ha)
0,004
0,64
1,26

Montado de Azinho

0,33

Reserva Ecológica Nacional (REN)

0,01

Montado de Azinho
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Reserva Ecológica Nacional (REN)

0,19
0,26
2,27

Reserva Ecológica Nacional (REN)

0,03

Montado de Azinho
Reserva Ecológica Nacional (REN)

0,09
0,09

De referir ainda que grande parte das infraestruturas a implantar, decorrentes do
Projeto, ficará localizada na área industrial existente da SOMINCOR, área já
anteriormente intervencionada. De referir ainda que as intervenções previstas no poço
de Santa Bárbara não implicam a ocupação de novas áreas no solo.

a)

Fase de construção
Instrumentos de gestão territorial
Do ponto de vista regulamentar e de ordenamento do território, categorizado na
figura apresentada previamente no subcapítulo de caracterização deste fator
ambiental (Figura 8.44), de acordo com os Planos Diretores Municipais (PDM)
referidos, as novas infraestruturas de superfície serão implantadas em solo rural,
nomeadamente, sobrepondo-se quase sempre a área de REN, área agroflorestal do
biótopo de Castro Verde a qual, em simultâneo, constitui área passível de florestação.
Verificam-se também sobreposições de áreas agrosilvopastoris, áreas silvopastoris e
RAN.
Como já referido na situação de referência, o PDM de Castro Verde não contempla a
existência do Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves-Corvo, apesar da existência
do complexo ser anterior à publicação do PDM, considerando grande parte da área do
complexo como REN. Porém, no âmbito do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de agosto, os projetos públicos ou privados detentores de uma declaração de
impacte ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente favorável estão sujeitos a um
regime procedimental simplificado para alteração da delimitação da REN, decorrente
desses mesmos projetos.
De acordo com a legislação em vigor nesta matéria, nas áreas integradas na RAN “são
interditas todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o
exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN, tais como: b) (…) depósito de
(…) resíduos industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou
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microrganismos que possam alterar e deteriorar as características do solo; d)
intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente
erosão, compactação, desprendimento de terras, (…).”, carecendo o seu uso de
parecer prévio favorável das entidades competentes, nos termos da legislação em
vigor.
Nos termos do artigo 24.º Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, “Podem ser
autorizadas, a título excecional, utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN
para a realização de ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como
tal por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do desenvolvimento
rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que não se possam
realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN.”.
O Projeto de expansão do Zinco é um projeto de requalificação e valorização do
complexo mineiro integrado numa infraestrutura de grande relevo para a
empregabilidade na região, para além de contribuir para o Valor Acrescentado Bruto
(VAB) nacional.
As áreas de RAN afetadas pelo Projeto correspondem às áreas da relocalização e
redimensionamento da BAC2. De salientar, mais uma vez, que a área industrial do
Complexo Mineiro já existia quando os terrenos que a integram foram incluídos na
Reserva Agrícola Nacional.
Ao nível das áreas agrosilvopastoris, nos termos do artigo 35.º do Regulamento do
PDM de Almodôvar, estas “destinam-se principalmente à exploração de sistemas
arvenses, arbóreos, arbustivos ou a usos silvo-pastoris, a proteger e a valorizar, que
integram principalmente os montados de sobro e de azinho.”, sendo interditas, nos
termos do n.º 2 do mesmo artigo “todas as acções que impliquem alteração ao uso
dominante referido” (…), salvo quando não diminuam ou destruam as suas aptidões ou
potencialidades”. Nos termos do n.º 3 do referido artigo, é permitida a edificação para
uso agrícola, pecuário ou turístico desde que respeite uma série de prescrições.
Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do Regulamento do PDM de Almodôvar, os espaços
florestais que constituem áreas silvopastoris “destinam-se dominantemente a uma
utilização florestal que contribui para a preservação dos equilíbrios fundamentais,
designadamente dos recursos hídricos do solo, da flora e da fauna”, sendo interditas,
nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, “todas as acções que impliquem alteração aos
usos dominantes referidos” (…), salvo quando não diminuam ou destruam as suas
aptidões ou potencialidades para produção vegetal”. Nos termos do n.º 3 do referido
artigo, é permitida a edificação para uso agrícola, pecuário ou turístico desde que
respeite uma série de prescrições.
Relativamente à área agroflorestal do Biótopo de Castro Verde, a afetação destas
áreas é incompatível pois trata-se de uma área de solo destinado a atividades
agroflorestais tendo em vista a conservação da natureza e a utilização do habitat pela
fauna, nomeadamente as aves estepárias, de acordo com orientações da CCDR
Alentejo e do ICNF. Nos termos do artigo 24.º do PDM de Castro Verde esta área
“deverá ser mantida na sua vocação actual de espaço aberto, utilizado no cultivo de
cereais, em regime extensivo e com rotações longas, complementado pela pastagem
de gado, em moldes tradicionais”; nos termos da alínea b) “A área de transição ou
mista deverá ser mantida como área aberta, em agricultura extensiva, passível de
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florestação, ou intervenção nas áreas florestais existentes…”, devendo, nos termos da
alínea c), bem como da alínea A do ponto 3 do artigo 38.º do PDM de Almodôvar, a
“área passível de florestação” ser ocupada “preferencialmente com espécies
autóctones…”.
Analisando quantitativamente (Tabela 11.10) é possível percecionar a magnitude
territorial dos impactes, sendo que ao nível de áreas agrosilvopastoris observa-se um
total de 20,3 ha afetados, de áreas agroflorestais do biótopo de Castro Verde e áreas
passíveis de florestação observa-se um total de 2,2 ha afetados, 1,2 ha afetados de
REN, o que corresponde a cerca de 1%, 0,1% e a 0,06%, respetivamente, da área de
estudo global. Ao nível de áreas silvopastoris e RAN a área total afetada é de 2,5 ha, o
que corresponde a 0,09% e a 0,03%, respetivamente, da área de estudo.
De um modo geral, considerando a globalidade da área de estudo as alterações
induzidas pelo Projeto não alteram o tipo de ocupação de solo já existente.
No que respeita à projeção superficial do jazigo do Lombador Fase 2, a mesma
encontra-se em espaço classificado como “Solos de Transformação Condicionada”
(STC); contudo, uma vez que o jazigo é subterrâneo, esta classificação não constitui
qualquer condicionalismo à utilização do mesmo.
Relativamente à CPV23, contudo, verifica-se que a localização inicialmente proposta
para esta Chaminé Principal de Ventilação se situava em espaço classificado como
“espaço natural”, mais precisamente como “Reserva Ecológica Nacional” (REN) e como
“outros espaços”, nomeadamente “Área Agroflorestal do Biótopo de Castro Verde”.
Contudo, a SOMINCOR, durante o desenvolvimento do estudo de viabilidade do
Lombador Fase 2 submeteu a primeira localização da CPV23 a uma análise ambiental
preliminar do projeto, pelo que esta localização foi abandonada foi abandonada por se
encontrar em área classificada como integrante da Reserva Ecológica Nacional (Figura
11.2).

Figura 11.2 - Análise de alternativas da localização da CPV23

No que respeita às atividades de Expansão da Lavaria do Zinco, não existem
alternativas, tendo embora a solução adotada tido em conta a garantia do maior
afastamento possível de uma ocorrência patrimonial – Castelinho dos Mouros –
existente na área industrial do Complexo Mineiro e já identificada e caracterizada em
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estudos ambientais anteriores. A nova área de solo a ocupar para a expansão da
Lavaria do Zinco (quer pelo novo edifício, quer pela nova BAC2 e restantes
infraestruturas que sofrerão alterações) fica situada dentro da área industrial existente
e, apesar do facto do Complexo Mineiro de Neves-Corvo já existir aquando da
elaboração do PDM de Castro Verde, encontra-se classificada em termos de
ordenamento, simultaneamente, como “Espaço Natural” pertencente à “Reserva
Ecológica Nacional” e como “Outros Espaços” classificados como “Área Agroflorestal
do Biótopo de Castro Verde.
Neste contexto, apesar de se encontrar em espaço “Espaço Natural” pertencente à
“Reserva Ecológica Nacional” e em “Área Agroflorestal do Biótopo de Castro Verde, o
novo edifício de expansão da lavaria do zinco ficará localizado na área industrial
existente atualmente no Complexo Mineiro de Neves-Corvo (anterior à data de
elaboração do PDM de Castro Verde) pelo que se considera, em termos de
Ordenamento do Território, o impacte da localização do novo edifício de expansão da
lavaria do zinco como negativo, de magnitude reduzida e pouco significativo.
No que diz respeito à Expansão da IRCL, o estudo prévio de viabilidade considerou
diversas alternativas de expansão, apresentadas anteriormente no subcapítulo 5.8 da
descrição de projeto.
As potenciais áreas de expansão da IRCL consideradas no estudo de viabilidade do
Lombador Fase 2 foram as seguintes (Figura 11.3):

Figura 11.3 – Potenciais áreas de expansão da IRCL



Área A1 – IRCL existente: situa-se em “Espaço Florestal“, designadamente em
espaço classificado como “áreas silvopastoris”;
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Área A2 – zona de expansão a Sul da A1: situa-se em “Espaço Florestal“,
classificado, minoritariamente e no extremo norte, como “áreas silvopastoris” e,
maioritariamente, como “áreas agrosilvopastoris”;



Área B – zona localizada em “Espaço Florestal“, designadamente em espaço
classificado como “áreas silvopastoris”;



Área C – situa-se em “Espaço Natural” pertencente à “Reserva Ecológica
Nacional” e parcialmente em “Outros Espaços” classificados como “Área
Agroflorestal do Biótopo de Castro Verde.

No que respeita às potenciais áreas de expansão da IRCL verifica-se que todas as
localizações são suscetíveis de gerar impactes no âmbito do Ordenamento do
Território pois situam-se ou em espaço florestal (Áreas A2 e B) ou em espaço natural
(Área C); efetivamente, a Área A2 situa-se em espaço classificado como Área
Agrosilvopastoril e a Área B em espaço classificado como Área Silvopastoril,
constituindo ambas um impacte negativo, de magnitude moderada, embora pouco
significativo sobre o Ordenamento do Território. A Área C, contudo, dado situar-se em
REN constitui um impacte ambiental negativo, de magnitude elevada e significativo
pois entra em conflito com uma classe de espaço protegida, numa área que, à data da
elaboração do PDM, não tinha ainda ocupação industrial.
A hipótese da utilização da capacidade existente na atual IRCL (área A1) e expansão,
para Sul, da atual Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (área A2) foi considerada
a hipótese mais favorável, obedecendo a critérios de índole técnica, operacional,
construtiva, económica, ambiental e social.
Condicionantes ao uso do solo
Do ponto de vista regulamentar e de condicionantes ao uso do solo, categorizado na
figura apresentada previamente no subcapítulo de caracterização deste fator
ambiental (Figura 8.45, subcapítulo 8.13), as novas infraestruturas de superfície serão
implantadas maioritariamente em áreas de Reserva Ecológica Nacional e de montado
de azinho. De referir ainda que se verifica sobreposição de RAN, no entanto esta
apenas ocorre para a relocalização e redimensionamento da BAC2.
No que respeita à expansão subterrânea do Lombador Fase 2 verifica-se que a
respetiva projeção superficial se encontra em área classificada como “Recursos
Agrícolas e Florestais”, designadamente “Montado de Azinho”; contudo, uma vez que
o jazigo é subterrâneo, esta classificação não constitui qualquer condicionalismo à
utilização do mesmo.
Relativamente à CPV23, contudo, verifica-se que a localização proposta para esta
Chaminé Principal de Ventilação se encontra em área condicionada, pois, apesar de já
não estar implantada em área da REN continua em área de Montado de Azinho,
correspondendo esta classificação a áreas com espécies vegetais protegidas –
azinheiras24. Neste contexto, caso para a implementação da CPV23 seja necessário

24 O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.

477

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

proceder ao abate de alguma azinheira, é imperativo que seja solicitada a respetiva
autorização legal.
No que à ocupação de área de REN diz respeito, pelas razões já referidas
anteriormente, o PDM de Castro Verde não contempla a existência do Complexo
Mineiro da SOMINCOR em Neves-Corvo, apesar de este já existir antes da publicação
do referido documento.
Ao nível do montado de azinho os impactes podem ser minimizados se forem adotadas
as medidas de compensação previstas na legislação em vigor relativa à proteção desta
espécie. No entanto, essas medidas não serão necessárias visto que não está previsto
o abatimento de nenhum exemplar arbóreo desta espécie.
Analisando quantitativamente (Tabela 11.11) é possível percecionar a magnitude
territorial dos impactes, sendo que ao nível de áreas de REN e de montado de azinho
se observa um total de 3,92 ha e 0,61ha afetados, o que corresponde a 0,19% e a
0,03%, respetivamente, da área de estudo global. Ao nível de áreas de RAN a área total
afetada é de 0,64 ha, o que corresponde a 0,03% da área global.
A expansão da lavaria do zinco não gera impactes significativos no âmbito deste fator
ambiental; no entanto, a futura expansão da IRCL teria gerado um impacte ambiental
negativo, de magnitude elevada e significativo, caso tivesse sido escolhida a Área C,
situada em “Espaço Natural” pertencente à “Reserva Ecológica Nacional” e
parcialmente em “Outros Espaços” classificados como “Área Agroflorestal do Biótopo
de Castro Verde, pois entra em conflito com uma classe de espaço protegida, numa
área que, à data da elaboração do PDM, não tinha ainda ocupação industrial.
Por outro lado consideram-se os impactes das potenciais áreas de expansão da IRCL
sobre as Condicionantes ao Uso do Solo como negativos, de magnitude moderada
(Área B) ou elevada (Área C), sendo significativos (Área C) a muito significativos (Área
B) pois as potenciais áreas de expansão da IRCL entram em conflito com duas
condicionantes relacionadas com a proteção de espécies que importa preservar e com
zonas de elevado risco de erosão, numa área que, à data da elaboração do PDM, não
tinha ainda ocupação industrial e no caso da Área B a mesma fica, na sua grande
maioria, fora dos limites das “áreas de concessão de exploração de depósitos minerais”
atribuídas à SOMINCOR.
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b)

Fase de exploração
Nesta fase não se preveem impactes no fator ambiental Ordenamento do Território e
Condicionantes ao uso do solo.

11.5.12.2

Avaliação dos impactes

Instrumentos de gestão territorial
No que à ocupação de área de REN diz respeito, considera-se que os potenciais
impactes se constituam, negativos, diretos, prováveis, permanentes, imediatos,
reversíveis, de abrangência local, mitigável, de magnitude reduzida e pouco
significativos. Atendendo ao facto de o PDM de Castro Verde, como já referido
anteriormente, não contemplar a existência do Complexo Mineiro da SOMINCOR em
Neves-Corvo, sendo a existência deste Complexo Mineiro anterior à publicação do
PDM.
Ao nível da área agroflorestal do biótopo de Castro Verde, área agrosilvopastoril e área
silvopastoril considera-se que os potenciais impactes sejam negativos, diretos,
prováveis, permanentes, imediatos, reversíveis, de abrangência local, mitigável, de
magnitude reduzida e significativos, pois o Projeto pressupõe um uso do solo
incompatível com o definido no referido IGT.
No que diz respeito à RAN a afetação destas áreas tem um impacte negativo, direto,
provável, permanente, imediato, reversível, de abrangência local mitigável, de
magnitude elevada e muito significativo.

Condicionantes ao uso do solo
No que à ocupação de área de REN diz respeito, considera-se que os potenciais
impactes se constituam negativos, diretos, prováveis, permanentes, imediatos,
reversíveis, de abrangência local, mitigáveis, de magnitude reduzida e pouca
significância. Ao nível do montado de azinho o impacte é negativo, direto, provável,
permanente, imediato, reversível, de abrangência local, mitigável, de magnitude
elevada e muito significativo.
No que diz respeito à RAN a afetação destas áreas tem um impacte negativo, direto,
provável, permanente, imediato, reversível, de abrangência local mitigável, de
magnitude elevada e muito significativo.
11.5.12.3

Proposta de medidas de mitigação

Para mitigar os impactes no ordenamento do território e condicionantes, durante a
fase de construção e exploração do Projeto, propõem-se as seguintes medidas
genéricas:
 MG_PC_01;
 MG_PC_04;

 MG_FC_08;
 MG_FC_09;

 MG_FC_26;
 MG_FC_27;
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MG_FC_02;
MG_FC_04;
MG_FC_05;
MG_FC_06;
MG_FC_07;







MG_FC_11;
MG_FC_18;
MG_FC_20;
MG_FC_23;
MG_FC_24;

 MG_FE_01;
 MG_FE_04;
 MG_FE_05.

11.5.13 Paisagem
11.5.13.1

Identificação e caracterização dos impactes

Considerando como impactes na paisagem as alterações que nela ocorrem com a
intrusão de elementos estranhos na mesma; tendo em conta também as
características da área a intervencionar, a tipologia de projeto e o tipo de intervenção,
considera-se que apenas a construção e exploração das novas infraestruturas de
superfície, de apoio à Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 e à Expansão da
Lavaria de Zinco, assim como a abertura do acesso à nova chaminé principal de
ventilação (CPV23) e a área A2 de expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do
Lobo, terão efeitos visuais sobre a paisagem.
Estas alterações, que se traduzem em impactes visuais e paisagísticos proporcionados
fundamentalmente pela dimensão das infraestruturas, poder-se-ão fazer sentir ao
nível dos observadores a partir dos aglomerados populacionais, das vias de
comunicação e de pontos singulares de visibilidade privilegiada, mas terão pouco
significado.
Os impactes ao nível da paisagem resultam de diversos fatores:


A intrusão visual inerente às infraestruturas e respetivos acessos que é
condicionada pela presença de elementos estranhos à paisagem;



A área de influência do projeto constituída pela zona envolvente a partir da qual
as infraestruturas e acessos poderão ser visualizados;



A capacidade de absorção visual da paisagem que se manifesta em função da
existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual das
infraestruturas e acessos, pela dimensão e pela importância visual das
alterações previstas.

Estes impactes terão menor ou maior significado, de acordo com a perceção visual dos
observadores, designadamente o número, a proximidade e a frequência, sendo
também dependentes das condições climatéricas existentes e da sensibilidade visual
da paisagem afetada.
Prevê-se que os principais impactes paisagísticos sejam sentidos a partir das seguintes
povoações: Quintão, Ledo, Senhora da Graça dos Padrões, Semblana, Neves da Graça e
A-do-Corvo. Trata-se de seis locais com reduzida capacidade de absorção visual do
Complexo Mineiro de Neves–Corvo, a partir dos quais é possível observar as
instalações do referido complexo. Muito embora não constituam elementos
completamente estranhos à paisagem, visto que hoje existe o mesmo tipo de
edificações, estas infraestruturas encontram-se, no entanto, muito próximas dos
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observadores, o que lhes confere uma forte acessibilidade visual e seguramente uma
degradação da qualidade visual. Esta intrusão visual assume maior significado a partir
das povoações de Semblana e Senhora da Graça dos Padrões, localidades com maior
número de potenciais observadores.
a)

Fase de construção
As perturbações da fase de construção estão relacionadas diretamente com uma
intrusão visual na paisagem, com particular incidência nos observadores externos à
obra, resultante de uma desorganização espacial e funcional da paisagem, com
perturbação na manifestação visual do território, devido fundamentalmente a ações
de construção das novas infraestruturas de superfície de apoio à produção de minério.
Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente
maquinaria pesada, materiais de construção e estaleiro de obra (neste caso particular
já existente dentro da área de empreiteiros e localizado no interior da área industrial
do Complexo Mineiro de Neves-Corvo), sentir-se-á um efeito de intrusão visual. Por
outro lado, com as alterações relacionadas com a execução de limpeza dos solos na
área de expansão da IRCL, faz-se ainda sentir uma desorganização da funcionalidade
da paisagem.
A construção das infraestruturas de superfície, de apoio à Exploração do Jazigo do
Lombador Fase 2 e à Expansão da Lavaria de Zinco, assim como o acesso à nova CPV23,
traduzem-se na introdução de novos elementos de pequena dimensão na paisagem.

b)

Fase de exploração
É nesta fase que se dará o processo de adaptação da paisagem à nova realidade,
resultante da introdução de novos elementos construídos na paisagem,
nomeadamente a presença das novas infraestruturas de superfície, de apoio à
Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 e à Expansão da Lavaria de Zinco, assim
como a presença do acesso à nova CPV23, bem como esta nova infraestrutura per si, e
ainda a presença da área de expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo.
A exploração da nova CPV23 destinada ao apoio da Exploração do Jazigo do Lombador
Fase 2 irá provocar alterações no resultado visual da paisagem em virtude da presença
de novas infraestruturas e respetivo acesso, uma vez que esta área é fora da área
industrial. Estas alterações, que se traduzem em impactes visuais e paisagísticos,
proporcionados fundamentalmente pela dimensão desta infraestrutura, poder-se-ão
fazer sentir ao nível dos observadores a partir dos aglomerados populacionais, das vias
de comunicação e dos pontos singulares de visibilidade privilegiada. De salientar, no
entanto, que a nova CPV23 terá dimensões e acabamentos similares aos da existente
CPV21 (Fotografia 11.1) pelo que os impactes causados pela sua presença serão de
magnitude reduzida e terão menor ou maior significado, de acordo com a perceção
visual dos observadores, quanto à proximidade e à sensibilidade visual da paisagem
afetada. Assim, quando um observador se distancia de um objeto, os seus detalhes
serão percebidos com menor nitidez, mas por outro lado, a visão torna-se panorâmica
e ampla. Os elementos visuais básicos modificam-se: as cores tornam-se mais pálidas,
tendendo aos tons mais azulados; as cores claras destacam-se mais do que as escuras;
as texturas perdem contraste. Deste modo, o impacte provocado pela exploração da
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nova CPV23 será tanto mais percetível quanto menor for a distância que a separa dos
observadores.

Fotografia 11.1 - CPV 21, infraestrutura com dimensões e acabamentos similares à CPV23

No caso da Expansão da Lavaria de Zinco, porque se trata da remodelação e ampliação
de parte das infraestruturas existentes, verificando-se as principais alterações ao nível
dos edifícios, não se pode considerar que haja a introdução de novos elementos
construídos na paisagem, para observadores situados fora do Complexo Mineiro e,
consequentemente, não se pode dizer que venha a ocorrer um processo de adaptação
da paisagem a uma nova realidade. No entanto, está-se perante uma intrusão que em
nada favorece a qualidade paisagística da envolvente da área industrial.
Relativamente à expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, quer vertical,
sobre uma área já ocupada, quer ocupando uma nova área a montante da
infraestrutura existente, salienta-se que a sua presença gera impactes visuais e
também impactes pela degradação de variáveis estruturantes do território,
nomeadamente no que diz respeito à degradação na paisagem nas suas componentes
físicas e ecológicas
11.5.13.2
a)

Avaliação dos impactes

Fase de construção
Os impactes resultantes das perturbações provocadas pela introdução de maquinaria
pesada, materiais de construção e estaleiro de obra, assim como pela execução de
limpeza dos solos na área de expansão da IRCL são negativos, diretos, de magnitude
reduzida, de âmbito local, certos, temporários, reversíveis, imediatos, mitigáveis e
pouco significativos.
Considera-se que estes conflitos visuais terão pouco significado dado que a maior
parte das obras decorrerá em áreas em tudo semelhantes às existentes e dentro da
área industrial do Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
Os impactes resultantes da construção das infraestruturas de superfície são
considerados negativos, diretos, de magnitude reduzida, de âmbito local, certos,
permanentes, irreversíveis, imediatos, mitigáveis e pouco significativos.
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Se bem que estes impactes sejam inevitáveis, os mesmos poderão ser atenuados
através da adoção de algumas medidas preventivas, nomeadamente, evitando a todo
o custo a perturbação de áreas desnecessárias durante a construção, contribuindo,
assim, para uma rápida e eficaz recuperação da paisagem, após a fase de construção
do Projeto.
b)

Fase de exploração
Os impactes resultantes da presença das novas infraestruturas de superfície
consideram-se como negativos, diretos de magnitude reduzida, de âmbito local,
certos, permanentes, irreversíveis, imediatos, mitigáveis e pouco significativos.
Os impactes resultantes da expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo são
considerados como negativos, diretos, de magnitude reduzida, de âmbito local,
certos, permanentes, irreversíveis, imediatos, não mitigáveis e significativos.

11.5.13.3

Proposta de medidas de mitigação

Para além das medidas de carácter geral:
 MG_PC_01;
 MG_FC_09;
 MG_PC_04;
 MG_FC_11;
 MG_FC_04;
 MG_FC_16;
 MG_FC_05;
 MG_FC_18;
 MG_FC_06;
 MG_FC_19;
 MG_FC_07;
 MG_FC_20;
 MG_FC_08;
 MG_FC_21;









MG_FC_23;
MG_FC_27;
MG_FC_28;
MG_FC_30;
MG_FE_01;
MG_FE_02;
MG_FE_04.

para mitigar os impactes na Paisagem, durante a fase de construção e exploração do
Projeto, propõem-se as seguintes medidas específicas:
ME_FC_Pai_01:
ME_FC_Pai_02:

ME_FE_Pai_01:

11.6

Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas
que não perturbem a execução da obra.
Após concluídos os trabalhos de construção civil, deverá proceder-se
à limpeza de todas as frentes de obra. Esta compreenderá, entre
outras, ações como a remoção de eventuais resíduos, remoção de
materiais de construção bem como de equipamentos não
necessários.
Deverá ser dada especial atenção às cores e materiais de
revestimento a utilizar no acabamento de todas as infraestruturas à
superfície de modo a reduzir o impacte visual das mesmas.

IMPACTES CUMULATIVOS
Tendo em conta a metodologia proposta para a avaliação dos impactes cumulativos
constata-se que, nesta fase, a equipa do estudo não dispõe de informação sobre
outros projetos futuros na área envolvente do projeto que possam ser cumulativos em
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termos de impactes. Foram, contudo, avaliados, os impactes cumulativos gerados
pelas diversas componentes do projeto em análise.
A análise da necessidade de avaliar os impactes cumulativos do projeto PEZ com
outros projetos existentes ou previstos na envolvente do Complexo Mineiro de NevesCorvo será efetuada, novamente, no âmbito do RECAPE.
11.7

MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES IDENTIFICADOS
Neste subcapítulo são apresentados os impactes referenciados neste estudo sob a
forma de uma Matriz Síntese dos Impactes Identificados, desagregada nas fases de
construção e exploração (Tabela 11.12), considerando, em cada uma, as ações
suscetíveis de gerar impactes. Os impactes ambientais, induzidos, direta ou
indiretamente, pelo projeto, durante as fases de construção e de exploração foram
avaliados, em função da metodologia definida, e classificados com base nas suas
características intrínsecas e das inerentes ao local de implantação das diversas
componentes do projeto.

484

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO
LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Tabela 11.12 – Matriz Síntese dos Impactes Identificados – Fase de construção e fase de exploração
Avaliação
global do
impacte

Natureza

Tipo

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Ação geradora de impacte

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Potenciar a rápida colonização de espécies, o
raizame ou os bancos de sementes existentes, em
geral, nas camadas de solo superficial

Eco

+

D

R

L

P

P

R

M

M

PS

Diferencial de terras positivo

Geo

-

D

R

L

C

T

R

I

M

PS

Alteração da morfologia do terreno

Geo

-

D

R

L

C

P

I

L

M

PS

Geração de resíduos

Res

-

D

R

L

P

T

I

I

M

PS

Eco

-

D

M

L

C

T

R

I

M

S

RHSub

-

I

R

L

I

T

R

I

M

PS

RHSup

-

I

RaM

L

P

T

R

I

M

PS

Afetação dos recetores ao nível das vibrações

AS

-

D

R

L

P

P

R

I

M

NS

Compactação adicional dos solos

Sol

-

D

R

L

P

T

R

I

M

PS

Aumento dos níveis de gases de combustão em ar
ambiente

QA

-

D

R

L

P

T

R

I

M

PS

Aumento dos níveis de ruído nos recetores da
envolvente

AS

-

D

R

L

P

T

R

I

M

PS

Impacte gerado

Fator
ambiental
afetado

Fase de Construção

Acabamentos e limpeza das áreas afetas à obra

Ações de escavação/aterro

Ações produtoras de ruído e impacte visual

Funcionamento e/ou circulação de maquinaria e
veículos

Perturbação de espaço biótico e de efetivos, ao
nível das aves
Compactação adicional dos terrenos e modificação
das condições naturais de inflitração
Alterações na qualidade da água
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Avaliação
global do
impacte
Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Desmatação e limpeza do coberto vegetal,
decapagem, escavação e remoção de terras,

Reversibilidade

Derrame acidental de óleos, combustíveis e
lubrificantes

Duração

Construção das infraestruturas em área industrial

Magnitude

Construção da CPV23 e respetivo acesso

Tipo

Construção da área A2 da IRCL

Natureza

Ação geradora de impacte

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Alteração da ocupação do solo

Sol

-

D

M

L

P

P

I

I

M

S

Destruição de Flora e Vegetação e perda de
Habitats

Eco

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Alteração da ocupação do solo

Sol

-

D

M

L

C

P

I

I

M

S

Destruição de Flora e Vegetação e perda de
Habitats

Eco

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Desorganização espacial e funcional da paisagem

Pai

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Alteração da ocupação do solo

Sol

-

D

R

L

P

P

R

I

M

NS

Desorganização espacial e funcional da paisagem

Pai

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Processos de erosão e arrastamento de sedimentos

Geo

-

D

R

L

C

T

R

I

M

PS

Contaminação dos solos

Sol

-

D

Ram

L

I

T

R

I

M

PS a
MS

RHSub

-

D

R

L

I

T

R

I

M

PS

Pat

-

I

R

L

I

T

R

I

M

PS

Impacte gerado

Infiltração do solo e deterioração da qualidade das
águas subterrâneas
Potencial impacte patrimonial

Fator
ambiental
afetado
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Avaliação
global do
impacte

Natureza

Tipo

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Alterações na qualidade da água

RHsup

-

I

RaM

L

P

T

R

I

M

PS

Alterações no regime hidrológico e na qualidade da
água

RHsup

-

D

Ram

L

P

T

R

I

M

PS

Alterações na qualidade da água

RHsup

-

I

Ram

L

P

T

R

I

M

PS

Ação geradora de impacte

abertura de acessos à obra e movimentação de
máquinas e equipamentos
Desmatação, decapagem e limpeza do terreno e
movimentação de terras, quando as mesmas
impliquem a necessidade de atravessamento ou
intervenção nas linhas de água
Estaleiros e parques de materiais

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Impacte gerado

Fator
ambiental
afetado

Execução de limpeza dos solos na área de
expansão da IRCL

Desorganização espacial e funcional da paisagem

Pai

-

D

R

L

C

T

R

I

M

PS

Expansão da IRCL

Ação erosiva

Geo

-

D

RaM

L

C

T

I

I

M

PS

Introdução de maquinaria pesada, materiais de
construção e estaleiro de obra

Desorganização espacial e funcional da paisagem

Pai

-

D

R

L

C

T

R

I

M

PS

C

-

D

R

L

P

T

R

I

M

PS

Mobilização (erosão e arrastamento) dos solos

Sol

-

D

R

L

I

T

I

I

M

PS

Mortalidade da herpetofauna em geral

Eco

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Mortalidade da herpetofauna com estatuto
vulnerável

Eco

-

D

R

L

C

P

I

I

M

S

Aumento da temperatura do ar junto ao solo
Movimentação de terras

Movimentação de terras e circulação de viaturas
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Avaliação
global do
impacte

Reversibilidade

Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Processo construtivo

Duração

Procedimentos incorretos na gestão de obra

Magnitude

Implementação de novas infraestruturas de
superfície

Fator
ambiental
afetado

Tipo

Movimentação e transporte de terras e da
circulação de veículos e máquinas em vias não
asfaltadas

Impacte gerado

Natureza

Ação geradora de impacte

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Aumento dos níveis de concentração de partículas

QA

-

D

RaM

L

P

T

R

I

M

PS

Ocupação de área de REN, ao nível dos IGT
Ocupação de área de REN, ao nível da
condicionante ao uso do solo
Ocupação de uma área de montado de azinho
Ocupação de área agro-florestal, do biótopo de
castro Verde, área agrosilvopastoril e área
silvopastoril
Ocupação de RAN, ao nível dos IGT
Ocupação de RAN, ao nível da condicionante ao
uso do solo
Mortalidade da ictiofauna

OT

-

D

R

L

P

P

R

I

M

PS

OT

-

D

R

L

P

P

R

I

M

PS

OT

-

D

E

L

P

P

R

I

M

MS

OT

-

D

R

L

P

P

R

I

M

S

OT

-

D

E

L

P

P

R

I

M

MS

OT

-

D

E

L

P

P

R

I

M

MS

Eco

-

D

R

L

I

T

R

I

M

S

Alterações na qualidade de vida das populações

Socio

-

D

R

L

P

T

R

I

M

NS a
PS

Criação de emprego temporário

Socio

+

I

M

La
R

C

T

R

I

---

S

Aumento da procura de alojamento e de
estabelecimentos de restauração

Socio

+

I

M

La
R

P

T

R

I

---

S

Aumento do volume de negócios

Socio

+

I

M

Ra
N

P

T

R

I

---

S
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Avaliação
global do
impacte

Natureza

Tipo

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Socio

+

I

R

L

C

T

R

I

---

PS

Aumento da concentração de poluentes
atmosféricos na envolvente

QA

-

D

R

L

P

P

R

I

M

PS

Aumento dos níveis de ruído nos recetores da
envolvente

AS

-

D

R

L

P

P

R

I

M

PS

Movimentação de máquinas e veículos e
operação de equipamentos à superfície

Aumento dos níveis de gases de combustão em ar
ambiente

QA

-

D

R

L

P

P

R

I

M

PS

Armazenamento superficial de minério

Dispersão e deposição de poeiras contaminadas

QA

-

D

R

L

P

P

R

I

M

NS

Funcionamento de caldeiras e geradores

Aumento da concentração de poluentes
atmosféricos na envolvente

QA

-

D

R

L

P

P

R

I

M

NS

Funcionamento das infraestruturas instaladas à
superfície, no interior da zona industrial

Aumento dos níveis de ruído nos recetores da
envolvente

AS

-

D

R

L

P

P

R

I

M

PS

Circulação de veículos pesados e atividade de
exploração do jazigo Lombador Fase 2

Afetação dos recetores ao nível das vibrações

AS

-

D

R

L

P

P

R

I

M

NS

Aumento do consumo de energia elétrica

Aumento das emissões de GEE decorrente da
produção de energia elétrica

C

-

I

R

L

P

P

R

L

M

NS

Inundação e/ou transvase da BAC2

Contaminação dos solos

Sol

-

D

M

L

I

T

R

I

M

PS

Ação geradora de impacte

Impacte gerado

Empregabilidade e a dinamização do comércio e
serviços locais

Fator
ambiental
afetado

FASE DE EXPLORAÇÃO
Funcionamento da chaminé de ventilação de
exaustão CPV23
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Avaliação
global do
impacte

Natureza

Tipo

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Fenómeno extremo de precipitação intensa

Arrastamento de poluentes que se depositam nos
solos

Sol

-

D

RaM

L

I

T

R

I

NM

PS a
MS

Manuseamento e armazenamento de minério

Deposição de partículas, contaminadas com
metais, nos solos da envolvente

Sol

-

D

R

L

P

T

I

I

M

PS

Perda de Flora e Vegetação e Habitats

Eco

-

D

R

L

C

P

R

I

M

S

Interferência na qualidade biológica de
invertebrados aquáticos

Eco

-

D

M

L

C

P

R

I

M

S

Destruição de Ictiofauna

Eco

-

D

M

L

C

P

R

I

M

S

Manutenção do empreendimento

Surgimento de espécies invasoras com afetação
das espécies autóctones

Eco

-

D

R

L

C

P

R

LP

M

S

Presença das novas infraestruturas de superfície

Diminuição da qualidade visual da paisagem

Pai

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Presença da área de expansão da Instalação de
Rejeitados do Cerro do Lobo.

Diminuição da qualidade visual da paisagem

Pai

-

D

R

L

C

P

I

I

NM

S

Movimentação de terras, ou movimentações de
máquinas ou equipamento em áreas sensíveis

Potencial impacte patrimonial

Pat

-

I

R

L

I

T

R

I

M

PS

Redução do tempo de vida útil da mina

Socio

-

D

E

R

P

P

I

L

M

MS

Acréscimo de trabalhadores

Socio

+

I

R

L

P

T

R

I

---

PS

Ação geradora de impacte

Descarga da ETAM em meio hídrico

Exploração do PEZ

Impacte gerado

Fator
ambiental
afetado
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Avaliação
global do
impacte

Duração

Reversibilidade

Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Aumento do caudal de efluente industrial a tratar

Magnitude

Derrames acidentais na área industrial, de
eventuais deficiências de impermeabilização da
BAC2
Expansão da IRCL para a zona já intervencionada
(A2)
Aumento das necessidades de água

Tipo

Exploração do PEZ

Natureza

Ação geradora de impacte

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Promoção das atividades e do tecido empresarial
ligado à exploração do Projeto

Socio

+

I

MaE

L

P

T

R

L

---

S

Aumento do contributo para a balança comercial
portuguesa

Socio

+

I

R

N

P

T

R

L

---

PS

Situações de incómodo para as populações
próximas

Socio

-

D

R

L

P

T

R

I

---

PS

Contaminação do meio hídrico subterrâneo

RHSub

-

D

R

L

I

T

R

I

M

PS

RHSub

-

D

R

L

I

T

R

LP

M

PS

RHSup

-

D

M

R

C

P

I

I

M

S

Aumento do caudal de efluente industrial tratado
descarregado em meio hídrico

RHSup

-

D

M

L

C

P

I

I

M

S

Alteração da qualidade do efluente industrial
tratado descarregado em meio hídrico

RHSup

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Aumento dos resíduos a depositar na escombreira

Res

-

D

R

L

P

P

R

M

M

PS

Produção de resíduos

Res

-

D

R

L

C

T

I

I

NM

S

Impacte gerado

Infiltração de contaminantes no subsolo com
afetação da qualidade da água subterrânea
Aumento do consumo de água

Fator
ambiental
afetado

Exploração do PEZ
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Avaliação
global do
impacte

Natureza

Tipo

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Desfasamento no
tempo

Possibilidade de
mitigação

Significância

Alteração da qualidade do meio hídrico

RHSup

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Alteração da qualidade da água

RHSup

-

D

R

L

I

T

R

I

M

PS

Sismicidade

Geo

-

D

R

L

C

T

R

I

M

PS

Fenómenos de subsidiência

Geo

-

D

RaE

L

P

P

I

I

M

Exploração da massa mineral

Geo

-

D

MaE

R

C

P

I

I

M

Res

-

D

R

L

P

P

R

M

M

PS a S
Sa
MS
PS

Geo

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Geo

-

D

R

L

C

P

I

I

M

PS

Ação geradora de impacte

Descarga de efluente industrial tratado em meio
hídrico
Acidentes de potencial contaminação do meio
hídrico
Atividades de desmonte e extração de minério

Exploração do jazigo Lombador Fase 2

Impacte gerado

Aumento dos resíduos a depositar na escombreira
Infraestruturas de superfície de apoio à produção
Artificialização das formas
de minério
Expansão da IRCL

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

Previsão e classificação do impacte

Artificialização da forma e intensificação da
modificação da geometria

Fator
ambiental
afetado
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Avaliação
global do
impacte

C

Significância

L

Possibilidade de
mitigação

R

Desfasamento no
tempo

D

Área de influência
(extensão)
Probabilidade de
ocorrência

-

Reversibilidade

Pai

Duração

Diminuição da qualidade visual da paisagem

Fator
ambiental
afetado

Magnitude

Presença do acesso à nova CPV23

Impacte gerado

Tipo

Ação geradora de impacte

Natureza

Previsão e classificação do impacte

P

I

I

M

PS

Legenda:
Fator Ambiental
Ambiente sonoro [AS]; Clima [C]; Geologia, geomorfologia e Recursos Minerais [Geo]; Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos [RHSub]; Hidrologia e gestão de
recursos hídricos superficiais [RHSup]; Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo [OT]; Paisagem [Pai]; Património Arqueológico e Etnológico [Pat];
Qualidade do ar [QA]; Sistemas Ecológicos [Eco]; Socioeconomia [Socio]; Solos, Uso, Capacidade e Ocupação do Solo [Sol];Gestão de resíduos [Res.]
Avaliação do Impacte
Natureza: Positivo [+] ou Negativo [-]; Tipo: Indireto [I], Direto [D] ou Cumulativo [C]; Magnitude: Elevada [E], Moderada [M] ou Reduzida [R]; Área de Influência: Local [L],
Regional [R], Nacional [N] ou Transfronteiriço [T]; Probabilidade de ocorrência: Certo [C], Provável [P] ou Improvável [I]; Duração: Temporário [T] ou Permanente [P];
Reversibilidade: Reversível [R] ou Irreversível [I]; Desfasamento no tempo: Imediato [I], Médio prazo (+/- 5 anos) [M] ou Longo prazo [L]; Possibilidade de mitigação:
Mitigável [M] ou Não mitigável [NM]; Significância: Não significativo [NS], Pouco significativo [PS], Significativo [S] ou Muito Significativo [MS].
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11.8

MATRIZ SÍNTESE DAS MEDIDAS PROPOSTAS
Na Tabela 11.13 é apresentada uma Matriz Síntese das Medidas Especificas Propostas
neste estudo para mitigar os impactes gerados pelas diversas ações associadas à
implementação do projeto. Para cada medida é apresentado o respetivo objetivo, a
sua eficácia expectável, bem como o responsável pela respetiva implementação.
Na Tabela 11.14 é apresentada uma matriz das medidas gerais e fatores ambientais
associados, avaliando-se também a sua eficácia expectável, bem como o responsável
pela respetiva implementação.

11.9

SÍNTESE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS E MUITO SIGNIFICATIVOS
Na Tabela 11.15 apresentam-se os impactes classificados como muito significativos
ou significativos, independentemente da sua natureza, que prevalecem como
residuais, após a implementação das medidas propostas, quer tenham sido ou não
mitigáveis ou potenciáveis através da implementação de medidas apropriadas.
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Tabela 11.13 – Matriz Síntese das Medidas Específicas Propostas
Ação

Natureza
da
medida

Identificação da
Medida

Objetivo da medida e efeito
expectável

Fator
Ambiental

Impactes a mitigar

Eficácia
previsível

Responsável pela
implementação

Elevada

Proponente

Elevada

Empreiteiro

Reduzida

Empreiteiro

Fase Prévia à Construção
Movimentação de terras, ou
movimentações de máquinas ou
equipamento em áreas sensíveis

Mitigação

ME_PC_Pat_01

Identificar elementos de valor
patrimonial significativo

Pat

Potencial afetação do
património

Geo

Diferencial de terras
positivo
Alteração da morfologia do
terreno

Fase de Construção
Mitigação

ME_FC_Geo_01

Gestão adequada do resíduo

Ações de escavação/aterro
Mitigação

Construção das infraestruturas em
área industrial

Mitigação

Expansão da IRCL

Mitigação

ME_FC_Geo_02

ME_FC_Geo_03

Minimizar a alteração da
morfologia dos terrenos
afetados
Minimizar a erosão do terreno e
arraste de sedimentos

Promover a prevenção e
controlo de riscos ambientais
Promover a prevenção e
Mitigação ME_FC_RHSup_02
controlo de riscos ambientais
Mitigação ME_FC_RHSup_01

Estaleiros e parques de materiais

Mitigação ME_FC_RHSup_03

Minimização da afetação das
linhas de água

Desmatação e limpeza do coberto
Minimização da afetação das
Mitigação ME_FC_RHSup_04
vegetal, decapagem, escavação e
linhas de água
remoção de terras, abertura de
Minimização da afetação das
acessos à obra e movimentação de
Mitigação ME_FC_RHSup_05
linhas de água
máquinas e equipamentos
Movimentação de terras e
Minimização da emissão de
Mitigação ME_FC_Eco_01
circulação de viaturas
poeiras

Geo

Alteração da morfologia do
terreno

Média

Empreiteiro

Geo

Processos de erosão e
arrastamento de
sedimentos

Média

Proponente

Geo

Ação erosiva

Média

Proponente

Elevada

Empreiteiro

Elevada

Empreiteiro

Média

Proponente e
Empreiteiro

Média

Empreiteiro

Elevada

Empreiteiro

Média

Empreiteiro

RHSub
RHSub
RHSub
RHSub
RHSub
Eco

Alterações na qualidade da
água
Alterações na qualidade da
água
Alterações na qualidade da
água
Alterações no regime
hidrológico e na qualidade
da água
Alterações na qualidade da
água
Afetação da flora e
vegetação
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Ação
Movimentação de terras e
circulação de viaturas
Ações produtoras de ruído e
impacte visual

Funcionamento e/ou circulação de
maquinaria e veículos

Movimentação e transporte de
terras e da circulação de veículos e
máquinas em vias não asfaltadas

Movimentação de terras, ou
movimentações de máquinas ou
equipamento em áreas sensíveis
Construção das infraestruturas em
área industrial
Execução de limpeza dos solos na
área de expansão da IRCL
Introdução de maquinaria pesada,
materiais de construção e estaleiro
de obra
Acabamentos e limpeza das áreas
afetas à obra

Natureza
da
medida
Mitigação

Identificação da
Medida

Mitigação

ME_FC_Eco_03

ME_FC_Eco_02

Mitigação

ME_FC_AS_01

Mitigação

ME_FC_AS_02

Mitigação

ME_FC_AS_03

Mitigação

ME_FC_QA_01

Mitigação

ME_FC_QA_02

Mitigação

ME_FC_QA_03

Mitigação

ME_FC_Pat_01

Mitigação

ME_FC_Pat_02

Mitigação

ME_FC_Pat_03

Objetivo da medida e efeito
expectável
Minimização da emissão de
poeiras

Fator
Ambiental

Controlar os níveis de ruído
Originar as emissões sonoras
mínimas possíveis
Originar as emissões sonoras
mínimas possíveis
Garantir a menor afetação dos
recetores sensíveis
Minimização da emissão de
poeiras

Eco

Reduzir a dispersão de poeiras
Reduzir a afetação dos recetores
Identificar elementos de valor
patrimonial significativo
Acompanhamento arqueológico
Não afetação das OIP
identificadas

Eco

AS
AS
AS
QA
QA
QA
Pat
Pat
Pat

Mitigação
Mitigação

ME_FC_Pai_01

Preservar a paisagem

Pai

Mitigação

Mitigação

Impactes a mitigar
Afetação da flora e
vegetação
Perturbação de espaço
biótico e de efetivos, ao
nível das aves
Afetação do ambiente
sonoro nos recetores
Afetação do ambiente
sonoro nos recetores
Afetação do ambiente
sonoro nos recetores
Aumento dos níveis de
concentração de partículas
Aumento dos níveis de
concentração de partículas
Aumento dos níveis de
concentração de partículas
Potencial afetação do
património
Potencial afetação do
património
Potencial afetação do
património
Desorganização espacial e
funcional da paisagem
Desorganização espacial e
funcional da paisagem
Desorganização espacial e
funcional da paisagem

ME_FC_Pai_02

Preservar a paisagem

Pai

Desorganização espacial e
funcional da paisagem

Eficácia
previsível

Responsável pela
implementação

Média

Empreiteiro

Reduzida

Empreiteiro

Reduzida

Empreiteiro

Média

Empreiteiro

Elevada

Empreiteiro

Elevada

Empreiteiro

Elevada

Empreiteiro

Média

Empreiteiro

Elevada

Proponente

Elevada

Proponente

Elevada

Proponente

Reduzido

Empreiteiro

Reduzido

Empreiteiro

Reduzido

Empreiteiro

Média

Empreiteiro
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Ação

Aumento do consumo de energia
elétrica

Natureza
da
medida
Mitigação

Identificação da
Medida

ME_FE_C_01

Atividades de desmonte e extração
de minério
ME_FE_Geo_01

Exploração do jazigo Lombador
Fase 2

Aumento das necessidades de
água
Aumento do caudal de efluente
industrial a tratar

C

Impactes a mitigar
Aumento das emissões de
GEE decorrente da
produção de energia
elétrica

Identificar as características
geotécnicas da zona a explorar

Sismicidade
Geo
Geo

Exploração do jazigo Lombador
Mitigação
Fase 2
Exploração do jazigo Lombador
Mitigação
Fase 2
Atividades de desmonte e extração
Mitigação
de minério

Aumento das necessidades de
água
Descarga de efluente industrial
tratado em meio hídrico

Redução do consumo energético
com origem em fontes não
renováveis

Fator
Ambiental

Geo
Mitigação

Expansão da IRCL

Objetivo da medida e efeito
expectável
Fase de Exploração

ME_FE_Geo_02
ME_FE_Geo_03

Prevenção da ocorrência
fenómenos de subsidiência

Gestão de recursos minerais
Minimizar a modificação da
ME_FE_Geo_04
morfologia natural do terreno
Evitar a contaminação das águas
Mitigação ME_FE_RHSub_01
subterrâneas
Diminuir as necessidades de
Mitigação ME_FE_RHSup_01
água
Melhorar a qualidade do
Mitigação ME_FE_RHSup_02
efluente descarregado
Reduzir o consumo de água com
origem na albufeira de Santa
Clara
Mitigação ME_FE_RHSup_03
Reduzir a quantidade de
efluente descarregado no meio
hídrico

Geo
Geo
Geo
RHSub
RHSup
RHSup
RHSup

RHSup

Fenómenos de subsidiência
Exploração da massa
mineral
Fenómenos de subsidiência
Exploração da massa
mineral
Modificação da morfologia
de terreno
Alteração da qualidade do
meio hídrico subterrâneo
Aumento do consumo de
água
Alteração da qualidade do
meio hídrico
Aumento do consumo de
água
Aumento do caudal de
efluente industrial tratado
descarregado em meio
hídrico

Eficácia
previsível

Responsável pela
implementação

Elevada

Proponente

Média a
Elevada

Proponente

Média a
Elevada
Média a
Elevada

Proponente
Proponente

Elevada

Proponente

Média

Proponente

Média

Proponente

Elevada

Proponente

Reduzido a
Elevado
Reduzido a
Elevado

Proponente
Proponente

Reduzido a
Médio

Proponente

Reduzido a
Médio

Proponente
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Ação
Manutenção do empreendimento

Descarga da ETAM em meio
hídrico

Descarga da ETAM em meio
hídrico

Natureza
da
medida
Mitigação

Mitigação

Mitigação

Identificação da
Medida
ME_FE_Eco_01

ME_FE_Eco_02

ME_FE_Eco_03

Funcionamento da chaminé de
ventilação de exaustão CPV23

Mitigação

ME_FE_AS_01

Movimentação de máquinas e
veículos e operação de
equipamentos à superfície

Mitigação

ME_FE_QA_01

Exploração do PEZ

Mitigação

ME_FE_Socio_01

Mitigação

ME_FE_Pat_01

Movimentação de terras, ou
movimentações de máquinas ou
equipamento em áreas sensíveis

Objetivo da medida e efeito
expectável
Maximizar as condições de
sobrevivência das espécies
autóctones

Resguardar a ictiofauna que
utiliza este biótopo

Diminuir o caudal de efluente
descarregado em meio hídrico

Minimizar a afetação dos
recetores sensíveis mais
próximos

Fator
Ambiental
Eco

Eco

Eco

AS

QA
Minimizar a emissão de poeiras
Contrapor a redução do tempo
de vida útil do Complexo Mineiro
com a exploração do PEZ
Não afetação das OIP
identificadas

Socio

Pat

Impactes a mitigar
Surgimento de espécies
invasoras com afetação das
espécies autóctones
Perda de Flora e Vegetação
e Habitats
Interferência na qualidade
biológica de invertebrados
aquáticos
Destruição de Ictiofauna
Perda de Flora e Vegetação
e Habitats
Interferência na qualidade
biológica de invertebrados
aquáticos
Destruição de Ictiofauna
Aumento dos níveis de
ruído nos recetores da
envolvente
Aumento dos níveis de
gases de combustão em ar
ambiente
Redução do tempo de vida
útil da mina
Potencial afetação do
património

Eficácia
previsível

Responsável pela
implementação

Média a
elevada

Proponente

Média a
elevada

Proponente

Média a
elevada

Proponente

Média a
elevada
Média a
elevada

Proponente
Proponente

Média a
elevada

Proponente

Média a
elevada

Proponente

Elevada

Proponente

Média a
Elevada

Proponente

Média a
Elevada

Proponente

Elevada

Proponente
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Natureza
da
medida
Presença das novas infraestruturas
Mitigação
de superfície
Presença da área de expansão da
Instalação de Rejeitados do Cerro
Mitigação
do Lobo.
Ação

Identificação da
Medida

Objetivo da medida e efeito
expectável

Fator
Ambiental
Pai

ME_FE_Pai_01

Reduzir o impacte visual das
novas infraestruturas

Pai

Impactes a mitigar
Diminuição da qualidade
visual da paisagem
Diminuição da qualidade
visual da paisagem

Eficácia
previsível

Responsável pela
implementação

Reduzida

Proponente

Reduzida

Proponente

Legenda:
Fator Ambiental: Ambiente sonoro [AS]; Clima [C]; Geologia, geomorfologia e Recursos Minerais [Geo]; Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos [RHSub];
Hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais [RHSup]; Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo [OT]; Paisagem [Pai]; Património
Arqueológico e Etnológico [Pat]; Qualidade do ar [QA]; Sistemas Ecológicos [Eco]; Socioeconomia [Socio]; Solos, Uso, Capacidade e Ocupação do Solo [Sol] Gestão de
resíduos.

499

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DO JAZIGO DO
LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

Tabela 11.14 – Matriz Síntese das Medidas Gerais Propostas
Identificação da
Medida

Natureza

Fator Ambiental associado

Eficácia previsível

Responsável pela
implementação

MG_PC_01

Mitigação

Aplicável a todos os fatores ambientais

Média a Elevada

Empreiteiro

MG_PC_04

Mitigação

Aplicável a todos os fatores ambientais

Média

Empreiteiro

MG_FC_02

Mitigação

RHSub; RHSup; Sol; Eco; Res; OT

Média a Elevada

Empreiteiro

MG_FC_03

Mitigação

Média

Empreiteiro

MG_FC_04

Mitigação

Média

Empreiteiro

MG_FC_05

Mitigação

Geo; Res; OT; Pai

Média

Empreiteiro

MG_FC_06

Mitigação

C; AS; QA; OT; Pai

Reduzida

Empreiteiro

MG_FC_07

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Sol; OT; Pai

Elevada

Empreiteiro

MG_FC_08

Mitigação

Geo; OT; Pai

Média a Elevada

Empreiteiro/Proponente

MG_FC_09

Mitigação

Geo; Res; OT; Pai

Média a Elevada

Empreiteiro/Proponente

MG_FC_11

Mitigação

C; Geo; RHSub; AS; QA; Pat; OT; Pai

Média a Elevada

Empreiteiro/Proponente

MG_FC_14

Mitigação

AS; QA; Socio

Média a Elevada

Empreiteiro/Proponente

MG_FC_15

Mitigação

RHSup; AS; QA; Socio

Reduzida a Média

Empreiteiro

Medida de boa prática de carácter geral
sem aplicação específica em nenhum
fator ambiental
C; Geo; RHSub; RHSup; Sol; Eco; AS; QA;
Socio; Pat; OT; Pai
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Identificação da
Medida

Natureza

Fator Ambiental associado

Eficácia previsível

Responsável pela
implementação

MG_FC_16

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Sol; Eco; Pat; Pai

Média

Empreiteiro

MG_FC_17

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Sol; AS; Res; QA;
Socio

Média

Empreiteiro

MG_FC_18

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Res; OT; Pai

Média a Elevada

Empreiteiro

MG_FC_19

Mitigação

RHSub; RHSup; Res; Pat; Pai

Média a Elevada

Empreiteiro

MG_FC_20

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Sol; Eco; Res; OT;
Pai

Elevada

Empreiteiro

MG_FC_21

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Res; Pai

Média a Elevada

Empreiteiro

MG_FC_22

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Res; Sol

Elevada

Empreiteiro

MG_FC_23

Mitigação

Geo; RHSub; Eco; QA; Socio; Res; Pat; OT;
Pai

Elevada

Empreiteiro

MG_FC_24

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup; Res; Sol; OT; Pat

Média a Elevada

Empreiteiro

MG_FC_25

Mitigação

Socio

Média a Elevada

Empreiteiro

MG_FC_26

Mitigação

RHSub; RHSup; Sol; OT

Média

Empreiteiro

MG_FC_27

Mitigação

Geo; RHSub; RHSup;Sol; Eco; AS; Res; QA;
Socio; Pat; OT; Pai

Média

Empreiteiro

MG_FC_28

Mitigação

RHSub; Socio, Pai

Média

Empreiteiro

MG_FC_30

Mitigação

Socio, Pai

Elevada

Empreiteiro

MG_FE_01

Mitigação

C; RHSub; RHSup; Sol; AS; Res; QA; Pat;
OT; Pai

Média a Elevada

Proponente
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Identificação da
Medida

Natureza

MG_FE_02

Mitigação

MG_FE_03

Mitigação

MG_FE_04

Mitigação

MG_FE_05

Mitigação

Fator Ambiental associado
RHSub; RHSup; Sol; AS; Res; QA; Socio;
Pai
Medida de boa prática de carácter geral
sem aplicação específica em nenhum
fator ambiental
C; Geo; RHSub; RHSup; AS; Res; QA;
Socio; Pat; OT; Pai
Geo; RHSub; RHSup; AS; Res; QA; Socio;
OT; Pat

Eficácia previsível

Responsável pela
implementação

Média

Proponente

Média

Proponente

Média a Elevada

Proponente

Média a Elevada

Proponente
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Tabela 11.15 – Matriz Síntese dos impactes significativos e muito significativos e medidas propostas associadas

Impacte gerado

Expansão da IRCL para a
nova área A2

Alteração da ocupação
do solo

Sol

Construção da CPV23 e
respetivo acesso

Alteração da ocupação
do solo

Sol

Significância

Fator
Ambiental
associado

Ação geradora de
Impacte/Atividade

Possibilidade
de mitigação

Avaliação global do
impacte
Identificação da
Medida

MG_FC_04
M

S
MG_FC_27
MG_FC_04

M

S
MG_FC_27

MG_FC_20
Derrame acidental de
óleos, combustíveis e
lubrificantes

Contaminação dos
solos

Sol

M

PS a
MS

MG_FC_22

Ações produtoras de
ruído e impacte visual

Perturbação de espaço
biótico e de efetivos,
ao nível das aves

Eco

M

S

ME_FC_Eco_03

Descrição da medida

Redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a execução
dos trabalhos.
Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão
a locais próximos e a sua duração para além do estritamente necessário.
Redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a execução
dos trabalhos.
Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão
a locais próximos e a sua duração para além do estritamente necessário.
Efetuar o manuseamento de óleos durante a fase de construção e das
operações de manutenção da maquinaria com os necessários cuidados, de
acordo com as normas previstas na legislação em vigor, no sentido de limitar
eventuais derrames suscetíveis de provocarem a contaminação dos solos e
das águas subterrâneas. Nesse sentido, recomenda-se que essas operações
decorram nas áreas existentes do Complexo Mineiro preparadas para esse
tipo de operações.
Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras
substâncias, deverá ser imediatamente removida a camada de solo afetada e
efetuado o seu encaminhamento para tratamento em instalações
devidamente licenciadas, ou promovida a sua recolha por operador
licenciado. Desta forma, evita-se a contaminação das camadas de solo
subjacentes e a penetração em profundidade das substâncias envolvidas.
Limitar a perturbação dos locais e controlar os níveis de ruído, assim como
evitar a circulação fora das vias previstas;
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Ação geradora de
Impacte/Atividade

Impacte gerado

Mortalidade da
Movimentação de terras
herpetofauna com
e circulação de viaturas
estatuto vulnerável

Procedimentos
incorretos na gestão de
obra

Mortalidade da
ictiofauna

Fator
Ambiental
associado

Eco

Eco

Avaliação global do
impacte

M

M

Identificação da
Medida

MG_FC_16

A movimentação de máquinas deve, tanto quanto possível, privilegiar o uso
de acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e
impermeabilização dos solos, evitando a circulação indiscriminada por todo
o terreno, não sendo permitida a circulação fora dos limites afetos à
empreitada.

MG_FC_27

Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão
a locais próximos e a sua duração para além do estritamente necessário.

S

S

MG_FC_20

ME_FE_Eco_02
Perda de Flora e
Vegetação e Habitats

Eco

M

S
ME_FE_Eco_03

Descarga da ETAM em
meio hídrico

Interferência na
qualidade biológica de
invertebrados
aquáticos

ME_FE_Eco_02
Eco

M

S
ME_FE_Eco_03

ME_FE_Eco_02
Destruição de
Ictiofauna

Eco

M

Descrição da medida

S
ME_FE_Eco_03

Efetuar o manuseamento de óleos durante a fase de construção e das
operações de manutenção da maquinaria com os necessários cuidados, de
acordo com as normas previstas na legislação em vigor, no sentido de limitar
eventuais derrames suscetíveis de provocarem a contaminação dos solos e
das águas subterrâneas. Nesse sentido, recomenda-se que essas operações
decorram nas áreas existentes do Complexo Mineiro preparadas para esse
tipo de operações.
Garantir a qualidade química das águas da ribeira de Oeiras continuando a
monitorização de parâmetros físico-químicos e biológicos, de forma a
resguardar a ictiofauna que utiliza este biótopo;
Garantir a recirculação da água no complexo mineiro com consumo de água
industrial reciclada adequada de forma a diminuir a quantidade de descargas
de efluentes da ETAM para o meio hídrico.
Garantir a qualidade química das águas da ribeira de Oeiras continuando a
monitorização de parâmetros físico-químicos e biológicos, de forma a
resguardar a ictiofauna que utiliza este biótopo;
Garantir a recirculação da água no complexo mineiro com consumo de água
industrial reciclada adequada de forma a diminuir a quantidade de descargas
de efluentes da ETAM para o meio hídrico.
Garantir a qualidade química das águas da ribeira de Oeiras continuando a
monitorização de parâmetros físico-químicos e biológicos, de forma a
resguardar a ictiofauna que utiliza este biótopo;
Garantir a recirculação da água no complexo mineiro com consumo de água
industrial reciclada adequada de forma a diminuir a quantidade de descargas
de efluentes da ETAM para o meio hídrico.
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Ação geradora de
Impacte/Atividade

Impacte gerado

Manutenção do
empreendimento

Surgimento de
espécies invasoras com
afetação das espécies
autóctones

Exploração do PEZ

Fator
Ambiental
associado

Avaliação global do
impacte

Eco

M

S

Redução do tempo de
vida útil da mina

Socio

M

MS

Exploração do jazigo
Lombador Fase 2

Exploração da massa
mineral

Geo

M

Sa
MS

Aumento das
necessidades de água

Aumento do consumo
de água

RHSup

M

S

Aumento do caudal de
efluente industrial a
tratar

Aumento do caudal de
efluente industrial
tratado descarregado
em meio hídrico

Implantação de novas
infraestruturas à
superfície

Ocupação de RAN
(Condicionantes ao uso
do solo e Instrumentos
de Gestão Territorial)

RHSup

OT

M

M

S

Identificação da
Medida
ME_FE_Eco_01

Descrição da medida

Controle e erradicação de espécies vegetais exóticas invasoras.

Analisar a existência de alternativas viáveis ao prolongamento do tempo de
ME_FE_Socio_01 vida útil do complexo mineiro, que podem passar pela prospeção de novos
jazigos ou expansão dos existentes.
Garantir zonamento geotécnico adequado da área de exploração do jazigo
ME_FE_Geo_01
de Lombador Fase 2.
Assegurar uma exploração sustentável do recurso geológico que constitui o
ME_FE_Geo_03
jazigo de Lombador da Fase 2.
Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a introdução de
ME_FE_RHSup_01 alterações processuais ou a utilização de novos reagentes que tenham
menores necessidades de água.
Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a introdução de
ME_FE_RHSup_03 alterações processuais que permitam maximizar a reutilização de águas
industriais.
MG_FC_04

Redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a execução
dos trabalhos.

MG_FC_27

Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão
a locais próximos e a sua duração para além do estritamente necessário.

MS

Legenda:
Fator Ambiental: Ambiente sonoro [AS]; Clima [C]; Geologia, geomorfologia e Recursos Minerais [Geo]; Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos [RHSub]; Hidrologia e gestão de
recursos hídricos superficiais [RHSup]; Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo [OT]; Paisagem [Pai]; Património Arqueológico e Etnológico [Pat]; Qualidade do ar
[QA]; Sistemas Ecológicos [Eco]; Socioeconomia [Socio]; Solos, Uso, Capacidade e Ocupação do Solo [Sol]; Gestão de Resíduos [Res]
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12
12.1

PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Monitorizar implica verificar e, quando necessário, medir qualitativa ou
quantitativamente, as mudanças ocorridas ao longo do tempo, em determinadas
situações ou em determinados parâmetros, e cuja ocorrência é causada por
ações/atividades inerentes ao projeto.
Avaliar a mudança ao longo de determinado período de tempo implica estabelecer a
situação de referência no tempo “zero”, a partir da qual a mudança pode ser aferida,
sendo indispensável para uma correta avaliação dos impactes. Assim, os programas de
monitorização deverão ser iniciados numa fase anterior à de exploração do Projeto
Em conformidade com a Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro, encontrando-se o
projeto em avaliação em fase de Estudo de Viabilidade, serão apresentadas as
diretrizes a que obedecerá o plano geral de monitorização, a pormenorizar em fase de
RECAPE.

12.2

MONITORIZAÇÃO DE HIDROGEOLOGIA E DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Atualmente a qualidade das águas subterrâneas é alvo de monitorização,
nomeadamente as águas subterrâneas que se encontram sob a influência da IRCL,
tendo em consideração o exigido e estabelecido na DIA, emitida no âmbito do EIA da
Mina de Neves-Corvo 2007 e na Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março,
emitidas para o Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
Considera-se que o programa de monitorização atualmente implementado se deve
manter na íntegra, podendo vir a sofrer alterações face ao estudo hidrogeológico a
realizar na fase de Projeto de Execução.
A amostragem das águas subterrâneas deverá ser realizada na rede piezométrica
existente, recomendando-se a melhoria da mesma, nomeadamente na recuperação de
piezómetros entupidos, bem como a substituição ou relocalização do piezómetro
PCL42, que ficará submerso face à expansão da IRCL (Figura 8.11). Neste sentido,
considera-se que deverá ser construído pelo menos mais um piezómetro na
envolvente da IRCL expandida, devendo a(s) localização(ões) estar prevista(s) no
Projeto de Execução. Adicionalmente considera-se que deverá ser desenvolvido um
estudo para analisar a rede piezométrica existente, nomeadamente ao nível da
cobertura da mesma face às infraestruturas existentes no Complexo Mineiro e à
necessidade, ou não, do seu desenvolvimento.
Deve este programa incluir o Plano de Monitorização implementado integralmente em
2016, para controlo de impactes do Reservatório do Cerro da Mina, que segue a
mesma filosofia de monitorização implementada na IRCL e que inclui 19 piezómetros e
4 poços de infiltração analisados trimestralmente, para os parâmetros; pH,
Condutividade, Oxigénio Dissolvido, Cloretos, Nitratos, Nitritos, Sulfatos, Cálcio, SST,
Azoto amoniacal, Dureza Total e metais.
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Devem também ser seguidas as medidas de mitigação preconizadas no respetivo
capítulo do presente Relatório (capítulo 11).
12.3

MONITORIZAÇÃO DE HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

12.3.1

Efluente Industrial Tratado (EIT)
A qualidade do Efluente Industrial Tratado (EIT), único efluente descarregado em meio
natural, concretamente na ribeira de Oeiras, é atualmente alvo de monitorização, de
acordo com as diretrizes estabelecidas na Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de
março emitida para o Complexo Mineiro de Neves-Corvo.
Considera-se que o programa de monitorização atualmente implementado se deve
manter na íntegra durante os primeiros dois anos após a implementação do PEZ, para
que desta forma seja possível quantificar e avaliar o impacte que a implementação do
PEZ possa vir a gerar na qualidade do EIT a ser produzido, durante um período de
tempo suficiente e adequado.
De referir que da análise dos resultados do programa de monitorização, atualmente
implementado, referentes ao período 2013-2015 (apresentados na situação de
referência do presente estudo), se constatou que alguns parâmetros são
sistematicamente inferiores ao LQ (limite de quantificação), pelo que se os resultados
obtidos nos primeiros dois anos após a implementação do PEZ se mantiverem na
mesma ordem de grandeza, e como tal inferiores ao LQ, considera-se que a
monitorização dos mesmos pode ser suspensa.
Embora esta situação se tenha verificado também para alguns metais pesados, uma
vez que se trata de substâncias perigosas, considera-se que estes parâmetros se
devem manter no programa de monitorização mas com uma periodicidade trimestral.
Neste sentido, na Tabela 12.1 apresentam-se os parâmetros e as respetivas
periodicidades de amostragem para os dois primeiros anos após a implementação do
PEZ e para o restante período de vida útil do mesmo.
Tabela 12.1 – Parâmetros e Periodicidade de Monitorização do EIT
Parâmetros

Frequência da Monitorização
Até aos 2 anos

A partir do 3º ano

Diário

Diário

Quinzenal

Quinzenal

Caudal médio
Condutividade elétrica
Oxigénio Dissolvido
pH
Temperatura
Azoto amoniacal
Azoto total
Cloretos
Cobre total
Nitratos
Nitritos
Sulfatos
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Parâmetros

Frequência da Monitorização
Até aos 2 anos

A partir do 3º ano

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
Carência Química de Oxigénio (CQO)
Sólidos Suspensos Totais (SST)
Arsénio total

Mensal

Chumbo total
Ferro total
Manganês total
Zinco total

Mensal

Crómio
Cádmio
Mercúrio
Níquel total

Trimestral

Alumínio
Estanho
Fósforo total
Sulfuretos

Trimestral

Fenóis
Antimónio
Bário
Berílio
Boro
Cobalto
Fosfato de tributilo
Molibdénio

Anual

---

Prata
Selénio
Tálio
Titânio
Vanádio

12.3.2

Recirculado da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL))
Atualmente a qualidade do recirculado da IRCL é alvo de monitorização, tendo em
consideração o exigido e estabelecido na DIA emitida no âmbito do EIA da Mina de
Neves-Corvo 2007.
Considera-se que esta monitorização não será necessária no âmbito da componente
ambiental, uma vez que o recirculado não é descarregado em meio natural.
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12.3.3

Recursos Hídricos Superficiais

12.3.3.1 Barranco das Lajes
A qualidade da água no Barranco das Lajes foi alvo de monitorização até ao ano 2011,
de acordo com as diretrizes estabelecidas na Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de
março emitida para o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, tendo esta monitorização
sido sempre realizada com o objetivo de controlar a qualidade da água no Barranco
das Lajes, face à descarga por infiltração superficial da IRCL. No entanto, em 2012, com
a implementação de um conjunto de melhorias significativas no sistema de captação
de infiltrações, a descarga deixou de ser efetuada, pelo que a SOMICOR suspendeu
este controlo.
Face ao exposto, considera-se que, não havendo descarga no Barranco das Lajes, o
programa de monitorização da qualidade da água no Barranco das Lajes não é
necessário.
12.3.3.2 Ribeira de Oeiras
A qualidade da água da ribeira de Oeiras é alvo de monitorização de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março emitida para
o Complexo Mineiro de Neves-Corvo. Tendo em consideração que esta monitorização
é realizada com o objetivo de controlar a influência que a descarga do EIT proveniente
do Complexo Mineiro Neves-Corvo tem sobre a qualidade da água da mesma,
considera-se que o programa de monitorização da qualidade da água na ribeira de
Oeiras é adequado, pelo que se deverá manter na íntegra, conforme definido na LA.
12.3.3.3 Rio Guadiana
A qualidade da água do rio Guadiana é alvo de monitorização de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Licença Ambiental n.º 19/2008, de 3 de março emitida para
o Complexo Mineiro de Neves-Corvo. Tendo em consideração que esta monitorização
é realizada com o objetivo de controlar a influência que a água da ribeira de Oeiras,
onde é efetuada a descarga do EIT proveniente do Complexo Mineiro Neves-Corvo,
tem sobre a qualidade da água do rio Guadiana, considera-se que o programa de
monitorização da qualidade da água no rio Guadiana é adequado, pelo que se deverá
manter na íntegra, conforme definido na LA.
12.4

MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
Durante a fase de exploração recomenda-se que sejam mantidos os programas de
monitorização propostos no âmbito do fator ambiental Hidrologia e Gestão de
Recursos Hídricos Superficiais, designadamente os relativos ao efluente descarregado
na ribeira de Oeiras, bem como da qualidade da água da ribeira de Oeiras e do rio
Guadiana, com o objetivo de controlar os eventuais efeitos do PEZ sobre os sistemas
ecológicos.
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12.5

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
No que respeita ao descritor Qualidade do Ar considera-se também que o Plano de
Monitorização aplicado ao nível do ar ambiente está adequado ao funcionamento da
Mina de Neves-Corvo após a implementação do PEZ, quer em termos de parâmetros a
monitorizar, quer em termos dos locais de amostragem. De realçar apenas a relevância
de cumprimento do período mínimo de amostragem estabelecido no Decreto-Lei nº
102/2010, de 23 de setembro, correspondente a 14% do ano, para que as medições
sejam representativas do ano em avaliação. Por outro lado, considera-se que, se os
resultados se mostrarem de forma consistente inferiores aos valores limite de
proteção da saúde humana (durante, pelo menos, dois anos seguidos) as medições
podem ser interrompidas e retomadas apenas dentro de um período de 5 anos, ou
após a ocorrência de uma alteração substancial das condições de operação da Mina de
Neves-Corvo.
Quanto ao plano de monitorização aplicado às chaminés das caldeiras a gasóleo, a
periodicidade e parâmetros de amostragem estabelecidos na Licença Ambiental nº
19/2008 podem ser mantidos nas novas condições de funcionamento da Mina de
Neves-Corvo. De realçar que a periodicidade trienal é aplicável às chaminés das
caldeiras, uma vez que os caudais mássicos se apresentam, de uma forma consistente,
inferiores aos limiares mássicos mínimos estabelecidos na Portaria n.º 80/2006, de 23
de janeiro. Contudo, a autorização de alteração do regime de monitorização face ao
estabelecido na Licença Ambiental deve ser devidamente aprovada pela CCDR
competente.
Por outro lado, convém alertar para o facto dos Valores Limite estabelecidos na
Licença Ambiental não corresponderem aos Valores Limite de Emissão impostos na
legislação atualmente em vigor para chaminés de caldeiras a gasóleo, a Portaria nº
677/2009, de 23 de junho, que fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às
instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.

12.6

MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO
Ao nível do Ruído Ambiental considera-se que o Plano de Monitorização atualmente
em vigor deve ser executado nos dois anos seguintes à entrada em operação das
alterações do PEZ. Os locais de amostragem devem manter-se os mesmos das
monitorizações realizadas em 2015 e 2016, não sendo necessário acrescentar nenhum
ponto de medição pois não foram identificados novos recetores sensíveis passíveis de
virem a ser afetados pelo PEZ.

12.7

MONITORIZAÇÃO DO CLIMA
Ao nível do Clima, a SOMINCOR mede os parâmetros relevantes para controlo das
condições meteorológicas, em base diária, pelo que não há quaisquer recomendações
de alteração ao atualmente realizado.
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12.8

MONITORIZAÇÃO DE OUTROS FATORES AMBIENTAIS
Relativamente aos fatores ambientais:


Paisagem,



Socioeconomia,



Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais,



Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo,



Património arqueológico e etnológico,



Gestão de resíduos,

dadas as suas características e os impactes identificados, o Plano de Monitorização
corresponderá apenas ao acompanhamento da implementação das medidas
propostas, devendo estar de acordo com os parâmetros estabelecidos na definição
dessas mesmas medidas, e à continuidade das monitorizações atualmente
desenvolvidas pela SOMINCOR no âmbito do cumprimento do disposto na Declaração
de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao projeto “Mina de Neves-Corvo 2007”, datada
de 13 de Fevereiro de 2008, e à Licença Ambiental n.º 19/2008, datada de 3 de março
de 2008, assim como às medidas complementares apresentadas em fase de RECAPE.

512

T2014-366-01-AMB-03116
PROJETO DE EXPANSÃO DO ZINCO, INCLUINDO O ESTUDO DE VIABILIDADE DA EXPLORAÇÃO
DO JAZIGO DO LOMBADOR FASE 2 E DA EXPANSÃO DA LAVARIA DO ZINCO E O ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE DA EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO DE REJEITADOS DO CERRO DO LOBO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese

13

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
As principais lacunas detetadas no âmbito da avaliação do impacte ambiental do
Projeto de Expansão do Zinco prendem-se, como é habitual nos Estudos de Impacte
Ambiental submetidos a avaliação em fase de Estudo Prévio, e efetuados com base
numa projeto com componentes em fase de estudo de viabilidade e outras em fase de
estudo de pré-viabilidade, com a falta de detalhe de alguns dos elementos de projeto e
também, no caso concreto do PEZ, com a ausência do layout de implantação do
caminho de acesso à nova CPC23, infraestrutura de superfície de apoio à exploração
do jazigo do Lombador Fase 2.
No âmbito do fator ambiental ordenamento do território identifica-se como lacuna o
facto de o PDM de Castro Verde não contemplar ainda a existência do Complexo
Mineiro da SOMINCOR em Neves-Corvo, sendo a existência deste Complexo Mineiro
(cujo início de exploração data de 1988) anterior à atualização do PDM (1993), pelo
que se salienta a necessidade de, em sede de revisão dos dois PDM em vigor na área
de estudo (Almodôvar e Castro Verde), ser dado ênfase à realidade existente relativa à
exploração da indústria extrativa, e anterior à elaboração dos PDM atualmente em
vigor, bem como proceder à atualização da área de concessão mineira de Neves-Corvo.
Neste contexto, e com vista a clarificar a realidade existente no Complexo Mineiro de
Neves-Corvo face aos IGT vigentes, entendeu a equipa do EIA, no âmbito da
caraterização do Projeto e do ambiente afetado pelo mesmo:


Localizar o Complexo Mineiro no interior da área de concessão de exploração de
depósitos minerais (Figura 5.1);



Enquadrar a área de concessão de exploração de depósitos minerais da
SOMINCOR em Portugal e mais concretamente nos concelhos de Almodôvar,
Castro Verde e Mértola e respetivas freguesias (Figura 7.2);



Apresentar as principais infraestruturas atualmente existentes dentro da área
industrial do Complexo Mineiro, incluindo as duas chaminés de ventilação na
respetiva envolvente, a norte (Figura 2.2 e Figura 7.1);



Cartografar as classes de espaço existentes dentro da área de concessão de
exploração de depósitos minerais mostrando assim como está ordenado o
território nesta área e de que modo é que esse ordenamento conflitua com as
áreas industriais existentes e pertencentes ao Complexo Mineiro (Figura 8.44);



Cartografar as condicionantes existentes dentro da área de concessão de
exploração de depósitos minerais mostrando assim como está condicionado o
território nesta área e de que modo é que esses condicionalismos entram em
conflito com as infraestruturas industriais existentes e pertencentes ao
Complexo Mineiro (Figura 8.45, Figura 8.46 e Figura 8.47).
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CONCLUSÕES
O Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves-Corvo é o maior e mais importante
projeto Português na Indústria Mineira, cuja conceção, construção e operação se
destacam a nível mundial, não só pela sua dimensão como também pelo seu conteúdo
tecnológico.
A exploração do Complexo Mineiro de Neves-Corvo iniciou-se em Novembro de 1988
com a produção de concentrados de cobre e estanho, terminando a produção de
estanho em 2005 devido à exaustão das suas reservas. Atualmente o maior enfoque
está na exploração de minérios de cobre e de zinco e na produção de concentrados
destes dois metais e marginalmente produção de concentrados de chumbo.
O Complexo Mineiro de Neves-Corvo, com uma área de aproximada de 295 ha,
excluindo a zona envolvente à IRCL25, insere-se na sua totalidade na área de concessão
de exploração de depósitos minerais da SOMINCOR e abrange território dos concelhos
de Almodôvar e Castro Verde pertencentes, respetivamente, à União das Freguesias de
Almodôvar e Graça dos Padrões e à freguesia de Santa Bárbara de Padrões.
Para além da área de exploração da mina, o Complexo Mineiro é composto por
diversas infraestruturas à superfície, a maior parte das quais situadas na área
industrial sendo de destacar, para o processo produtivo, as lavarias do cobre e do
zinco. Outra importante infraestrutura à superfície é a IRCL - Instalação de Rejeitados
do Cerro do Lobo, que se situa a cerca de 3 km a SE da Mina, numa propriedade
denominada Monte Branco. Está integrada no Complexo Mineiro de Neves–Corvo e
destina-se à deposição dos rejeitados resultantes do processo de tratamento dos
minérios efetuado nas lavarias do cobre e do zinco, das lamas provenientes da ETAM Estação de Tratamento de Água da Mina (localizada numa zona habitualmente
designada por Ligação Mina-IRCL) e ainda das lamas do tratamento das águas
residuais domésticas provenientes da ETARD-Estação de Tratamento de Águas
Residuais Domésticas, localizada também na área industrial.
Visando a expansão económica da Mina de Neves-Corvo e a melhoria do desempenho
do processo produtivo, onde se inclui a adaptação das infraestruturas de gestão dos
resíduos produzidos pelo complexo mineiro, e com o objetivo de melhorar os seus
custos operacionais e consequentemente a sua posição concorrencial mundial, no que
concerne à produção de concentrados de cobre e de zinco, surgiu a necessidade de
desenvolver a Exploração do Lombador Fase 2, ou seja, a expansão da Mina de NevesCorvo através da exploração subterrânea por via das infraestruturas existentes, da
Fase 2 do jazigo do Lombador, com intuito de aproveitar, de uma forma otimizada,
todo o potencial económico que este representa.
Como consequência desta expansão surge a necessidade de instalação de novos
equipamentos de processamento do minério extraído bem como a necessidade de
expansão de algumas das infraestruturas de superfície, de apoio, quer à Lavaria do
Zinco, quer à expansão subterrânea da Mina de Neves-Corvo.

25 Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo
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A componente relativa à Expansão da IRCL surge então da necessidade de acomodar
os rejeitados a produzir de acordo com o plano da mina estipulado para o Projeto,
tendo em conta a atual capacidade de encaixe da IRCL e a sua vida útil prevista sem a
implementação do Projeto, bem como o aumento da capacidade da Lavaria do Zinco
que decorrerá da exploração da mina. Devido a um plano de exploração otimizado, o
tempo de vida útil da mina com a implementação do PEZ é quatro anos mais curto do
que o do Caso Padrão (2026 versus 2030, respetivamente).
A análise efetuada ao Complexo Mineiro de Neves–Corvo, nomeadamente no que
respeita aos impactes gerados pelo Projeto em avaliação no estudo, permitiu concluir
que o mesmo contribuirá fortemente para o desenvolvimento socioeconómico de
âmbito local regional e nacional, assim como de gestão dos resíduos do complexo
Mineiro, o que permitirá a proteção dos valores ambientais da região e a melhoria da
qualidade da vida das populações locais.
De salientar, também, o importante papel da SOMINCOR ao nível do apoio à
população local, o qual se traduz pelo facto de esta empresa constituir o maior
empregador da região (absorvendo cerca de 75% da mão-de-obra da região) e ainda
pelo facto de a SOMINCOR:


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-doNeves, Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo.
Analisados os impactes ambientais previsíveis de virem a ser gerados pela
implementação do Projeto, tendo em conta que serão implementadas as medidas de
minimização propostas, e assumindo que as mesmas terão a eficácia estimada,
considera-se que a avaliação global do Projeto em termos ambientais e sociais é
positiva, constituindo um investimento relevante para a economia local, regional e
mesmo nacional.
No entanto, uma vez que as componentes do Projeto de Expansão do Zinco se
encontram ainda em fase de estudo de viabilidade (Expansão do Lombador Fase 2 e
Expansão da Lavaria do Zinco) ou em fase de estudo de pré-viabilidade (Expansão da
IRCL) considera-se que o PEZ necessitará de ser reavaliado em fase posterior de
desenvolvimento, designadamente no âmbito do Relatório de Conformidade do
Projeto de Execução – RECAPE.
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