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SOMINCOR
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE ÂMBITO
PROJECTO DE EXPANSÃO DE ZINCO

1

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Expansão do Zinco e corresponde à primeira
fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. É objetivo deste relatório a
definição institucional do âmbito do EIA e a identificação das questões e áreas
temáticas que se antecipem de maior relevância em função dos impactes positivos e
negativos que o Projeto possa causar no ambiente e que devem ser abordadas e
analisadas em fase posterior (EIA). Neste sentido, pretende-se apresentar para além
das componentes do projeto objeto de análise e a relação entre elas, a metodologia a
utilizar na avaliação de impacte ambiental a desenvolver.
O Projeto de Expansão do Zinco (designado por PEZ, ZEP ou simplesmente Projeto) é
constituído por três componentes distintas: 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 e Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo
(Expansão da IRCL). Os Projetos associados à expansão subterrânea e à expansão à
superfície encontram-se em fase de Estudo de Viabilidade e o Projeto de Expansão da
IRCL em fase de Estudo de Pré-Viabilidade.
Nos termos do estabelecido no regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 47/2014, de 24 de Março, 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
projetos componentes estarem tipificados no Anexo II nos seguintes pontos:
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o na alínea b) do n.º 2 do Anexo II – “Extração Subterrânea”, com
capacidade superior a 200 000tpa – 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 físicoquímico (D9) ou aterro de resíduos perigosos (D1)”.
Conforme o Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, a Definição
de Âmbito do EIA constitui um dos instrumentos da AIA previstos, embora com caráter
facultativo. Deste modo, a elaboração da presente PDA e a instrução do respetivo
procedimento de apreciação, constitui uma decisão do promotor do projeto.
De um modo geral, o seu principal propósito é promover uma definição alargada do
âmbito e abordagem metodológica para o desenvolvimento dos conteúdos do Estudo
de Impacte Ambiental (EIA), sendo sujeita à avaliação dos organismos tutelares.
Pretende-se que a PDA seja um documento vinculativo do proponente e das restantes
entidades envolvidas, para a fase subsequente da AIA e que identifique as principais
questões a ter em consideração, qual a melhor abordagem na sua avaliação e
principais ações mitigadoras dos impactes que forem identificados.
A presente Proposta de Definição de Âmbito foi elaborada de acordo com os critérios
estabelecidos na Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro no que se refere a
estrutura e conteúdos.
A fase seguinte à Proposta de Definição de Âmbito será a elaboração do Estudo de
Impacte Ambiental.
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2

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE, ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA
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

A entidade licenciadora do Projeto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia - DGEG.
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 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março.

3

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
Os objetivos do Projeto de Expansão do Zinco reportam-se de um modo geral, à
expansão e desenvolvimento da atividade 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 de extração produzidos pelo complexo mineiro.
Em consequência desta expansão, a SOMINCOR otimiza os seus custos operacionais e
consequentemente a sua posição concorrencial mundial, no que concerne à produção
de concentrados de cobre e de zinco.
O Projeto de Expansão do Zinco, surge assim como um projeto de capital importância
levado a cabo pela SOMINCOR, empresa subsidiária da LUNDIN MINING, para fazer
face às limitações económicas de exploração do jazigo do Lombador a partir de novas
infraestruturas a instalar à superfície. Consiste na exploração subterrânea do jazigo do
Lombador por via das infraestruturas existentes, com o intuito de aproveitar, de uma
forma otimizada, todo o potencial económico que este representa.
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Devido à expansão da produção de zinco ao nível subterrâneo, as infraestruturas de
superfície também necessitam de ser expandidas, designadamente a Lavaria do Zinco,
cuja capacidade deverá passar de 1,2Mtpa para 2,5Mtpa, até ao primeiro trimestre de
2018, para poder processar o minério de zinco adicional. 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 Expansão da IRCL surge então da necessidade de acomodar os rejeitados a produzir
de acordo com o plano de 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 das atividades subterrâneas da mina.

4

DESCRIÇÃO DO PROJETO

4.1

Localização do Projeto

4.1.1

Enquadramento Geográfico e Administrativo
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.
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Figura 4.1 – Localização do Projeto

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 de
Padrões, no que respeita à presença do Complexo Mineiro. Em termos das
consequências da exploração do Projeto, nomeadamente no que se refere às
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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 1
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
seguinte.

1 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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4.1.2

Instrumentos de Gestão Territorial
Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), em vigor na área do projeto,
nomeadamente, planos nacionais, setoriais, regionais e municipais, são os que em
seguida se apresentam:
Âmbito Nacional:


Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT) Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, retificada pela Declaração
de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro - Constitui, no quadro do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 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. Dos objetivos e medidas estabelecidas no PNOT 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.
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Fonte: PNPOT, 2007

Figura 4.3 – Modelo Territorial do PNPOT
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do Baixo
Alentejo) - 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. Pela análise efetuada à carta síntese do PROF, verifica-se que a área de
estudo não interfere com espaços florestais de uso condicionado, salientandose contudo a presença de áreas críticas do ponto de vista de incêndio.
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Figura 4.4 – Extrato da carta síntese do PROF Baixo Alentejo
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De salientar que os limites da ZPE 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
4.8 - Áreas de conservação da natureza, no capítulo referente à descrição sumária da
área de implantação do projeto e situação de referência. (Capítulo 5).


Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (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.
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. A área de estudo também coincide parcialmente com a ZPE de
Castro Verde (PTZPE0046), criada ao abrigo do Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23
de Setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 59/2008, de 27 de Março.

Âmbito Regional:


Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo
(PROT – Alentejo) - Elaboração 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.
Atendendo à natureza do Projeto em estudo, destaca-se 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
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das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base
económica e afirmando novos sectores de especialização regional.

Âmbito Sectorial:


Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica
6 (RH6) - PGBH Do Sado e Mira, aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16-A/2013.



Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica
7 (RH7) - PGBH Do Guadiana, aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16-G/2013.
Nesta fase não foram analisados os Planos Setoriais, dado não se
apresentarem relevantes para a definição do âmbito do EIA. No entanto, dado
abrangerem a área de estudo, será verificada a sua conformidade com o
projeto, em fase de EIA.

Âmbito Municipal:


Plano Diretor Municipal do município de Almodôvar (PDM de Almodôvar) 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) - 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.



Plano de Pormenor de Senhora da Graça de Padrões (PP da Srª. da Graça de
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; alterado
pela Declaração n.º 178/97 (2ª Série) da DGOTDU e publicado 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.
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4.1.3

Servidões, condicionantes e equipamentos ou infraestruturas
O território atravessado pela área de estudo está sujeito a diversas servidões e
restrições de utilidade pública, que se sintetizam no Quadro 4.1 e se ilustram na Figura
4.6. Na Figura 4.7 apresenta-se a REN desagregada (que teve como referência as
cartas de REN publicadas pela CCDR- Alentejo).
Quadro 4.1 – 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

Das condicionantes identificadas salienta-se que a maior parte da área de estudo
(cerca de 64%) 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.
A Reserva Ecológica Nacional (REN) no 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.
Em relação aos recursos ecológicos, nomeadamente das áreas de conservação da
natureza, verifica-se que a área de estudo coincide parcialmente com áreas com
estatuto de proteção em termos de Conservação da Natureza a nível nacional e
internacional: Zona de Proteção Especial para as Aves PTZPE0046 - ZPE de Castro
Verde e o Sítio de Interesse Comunitário PTCON0036 – Sítio Guadiana.
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4.1.4

Áreas Sensíveis
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.

31

2014-366-02-AMB-08015

EIA do Projeto de Expansão do Zinco
Proposta de Definição de Âmbito

Esta página foi deixada propositadamente em branco

32

A
H

Castro Verde

GUARDA

N

COIMBRA

Vale do Guadiana

E

BEJA

81299

LISBOA
SETÚBAL ÉVORA

P

SANTARÉM PORTALEGRE

A

CASTELO BRANCO

S

O A
A TT LL Â
NO
ÂN
AN
N TT II C
EA
CE
O
OC
CO
O

81299

235260

VILA REAL

AVEIRO VISEU

LEIRIA

225260

BRAGANÇA

BRAGA
PORTO

215260

91299

205260

91299

195260

FARO

Guadiana

71299
61299
51299

51299

61299

71299

Piçarras

195260

205260

215260

Refª.F:T2014-366-00\08015\08015_Fig4_8.mxd

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:250 000, Folhas nº7 e 8, IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

Zona de Protecção Especial (Directiva Aves)
PTZPE0047 - Vale do Guadiana; PTZPE0046 - Castro Verde;
PTZPE0058 - Piçarras e PTZPE0046 - Caldeirão
Área Protegida
Parque Natural do Vale do Guadiana

225260

235260

0

10 km

Esc. 1:250 000

Limite da área de estudo

Lista Nacional de Sítios

1ª Fase (aprovada pela RCM 142/97, de 28 de Agosto)
Sítio do Guadiana

Fonte: ICNF, 2013

Figura 4.8 - Áreas de Conservação da Natureza

41299

Guadiana

Caldeirão

2014-366-02-AMB-08015

EIA do Projeto de Expansão do Zinco
Proposta de Definição de Âmbito

Esta página foi deixada propositadamente em branco

34

2014-366-02-AMB-08015

EIA do Projeto de Expansão do Zinco
Proposta de Definição de Âmbito

4.2

Enquadramento e Antecedentes do Projeto

4.2.1

Enquadramento do Projeto
O Projeto de Expansão do Zinco (abreviadamente PEZ, ZEP ou simplesmente Projeto),
como referido anteriormente é constituído por 3 componentes:


Atividades de Expansão Subterrânea – 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 (abreviadamente Lombador Fase 2);



Atividades de Expansão à superfície - Expansão da Lavaria do Zinco e outras
infraestruturas de apoio (abreviadamente expansão Lavaria do Zinco);



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

A estratégia de desenvolvimento do PEZ prevê as seguintes etapas:


1ª – Elaboração da Proposta de Definição de Âmbito (PDA) que permitirá
definir formalmente o âmbito do EIA do Projeto de Expansão de Zinco, tendo
em conta o Estudo de Viabilidade do Projeto de Expansão do Zinco e o Estudo
de Pré-Viabilidade da Expansão da IRCL - Instalação de Rejeitados do Cerro do
Lobo (TMF Pre-Feasibility Study);



2ª – Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em fase de Estudo
Prévio, que avaliará, com base no Parecer da Autoridade de AIA relativo à PDA,
o Estudo de Viabilidade do Projeto de Expansão do Zinco e o Estudo de PréViabilidade da Expansão da IRCL (TMF Pre-Feasibility Study);



3ª – Elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) das componentes de expansão subterrâneas e à
superfície, incluindo as atividades decorrentes do aumento da produção das
zonas de extração de zinco já em exploração, bem como as resultantes do
desenvolvimento mineiro para acesso ao Lombador Fase 2, assim como as
devidas à expansão da Lavaria do Zinco; a expansão da IRCL não foi incluída
neste RECAPE uma vez que este projeto só ficará disponível numa fase mais
35
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tardia do projeto de expansão do zinco, razão pela qual este projeto terá que
ser alvo de RECAPE separado a realizar em fase posterior;

4.2.2



4ª – Atualização da Licença Ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo
tendo por base as alterações necessárias devido ao desenvolvimento das
componentes de expansão subterrâneas e à superfície;



5ª – Elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) da Expansão da IRCL;



6ª – Renovação da Licença Ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo
tendo por base as alterações necessárias devido ao desenvolvimento da
Expansão da IRCL.

Estudos Ambientais Antecedentes
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.
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);
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-

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
decorrentes da implementação do projeto, bem como propostas algumas medidas
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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, apresenta-se agora a Proposta de Definição de Âmbito
(PDA) do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão do Zinco.
4.2.3

Gestão Ambiental na SOMINCOR
A SOMINCOR baseia o desenvolvimento e crescimento da sua atividade num
Desenvolvimento Sustentável, respeitando o ambiente natural envolvente.
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, tendo para o efeito criado um
Sistema de Gestão Ambiental no qual são descritas as suas práticas e os seus objetivos
referentes à política ambiental tendo como enquadramento a Política para uma Lavra
Responsável da Lundin Mining.
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da SOMINCOR foi implementado de acordo com
a Norma NP EN ISO 14001:2004 e com o referencial do Grupo Lundin Mining “Normas
do Grupo para o Sistema de Gestão de Saúde, Segurança, Ambiente e Comunidades”
(SGSSAC). Estes referenciais normativos para a gestão ambiental, que estão em
sintonia, assumem particular relevância num contexto de desenvolvimento
sistemático de práticas e procedimentos relacionados com o ambiente e permitem por
outro lado o reconhecimento nacional, internacional e no âmbito do Grupo Lundin
Mining de um trabalho de gestão feito de forma idêntica por um número crescente de
organizações em Portugal e no mundo.
A SOMINCOR dispõe ainda de um conjunto de procedimentos para operações com
potenciais impactes ambientais.
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Em termos ambientais a SOMINCOR opera o Complexo Mineiro de Neves-Corvo ao
abrigo dos seguintes documentos:

4.3



Licença Ambiental n.º 19/2008, emitida em 3 de Março de 2008 e válida até 3
de Março de 2018;



Declaração de Impacte Ambiental relativa ao EIA da Mina de Neves-Corvo
2007, emitida em 14 de Fevereiro de 2008;



Parecer favorável da DGEG ao RECAPE do Projeto de Deposição em Pasta,
emitido em 29 de Dezembro de 2010.

Descrição do Complexo Mineiro Neves-Corvo
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 tecnologia
utilizada.
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 ao esgotamento das suas reservas. Em Julho de 2006 iniciouse a produção de concentrados de zinco após a conversão da lavaria do estanho em
lavaria do 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.
Os sulfuretos maciços de Neves – Corvo são constituídos por cinco jazigos: Corvo,
Graça, Neves, Zambujal e Lombador (Fase 1 e Fase 2), encontrando-se atualmente em
exploração os jazigos de Corvo, Graça, Neves, Zambujal e Lombador Fase 1.
O Complexo Mineiro apresenta atualmente uma área de aproximadamente 295 ha e a
IRCL - Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, uma área atual de 365,6ha. Para
além da área de exploração da mina, o complexo é composto por vários sectores, dos
quais se destacam para o processo produtivo, as lavarias do cobre e do zinco.
As atividades desenvolvidas desde o início ao fim do processo são realizadas com a
ajuda de sistemas de informação que possibilitam um melhor desempenho,
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concretamente, as atividades de produção/prospeção, avaliação geológica,
planeamento mineiro, mineração, tratamento metalúrgico, transporte de
concentrados e armazenamento de rejeitados.
O minério vindo dos desmontes, após ser quebrado é transportado para as chaminés
de minérios e de seguida para as torvas dos britadores de fundo. 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 principais tipos de minério produzidos atualmente.
A partir dos silos o minério é extraído pelo poço de Santa Bárbara (poço principal
situado no limite sudoeste do jazigo do Corvo, com 592 m de profundidade e um
diâmetro útil de 5 m, revestido de betão).
Os minérios de cobre (MC e MH) e de zinco (MZ e MZP), 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 tratado nas lavarias do cobre e
do zinco, sendo o rejeitado resultante dos processos aí desenvolvidos enviado para
deposição na Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), situada a cerca de
3 km a SE da Mina, numa propriedade denominada Monte Branco. A IRCL é um aterro
de resíduos mineiros onde numa fase inicial era feita a deposição sub-aquática dos
rejeitados mas atualmente essa deposição é feita sob a forma de rejeitados
espessados.
São ainda encaminhadas para a IRCL, as lamas provenientes da Estação de Tratamento
de Água da Mina (ETAM), as águas residuais domésticas provenientes da Estação de
Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETARD) e as águas pluviais contaminadas.
A Oeste da IRCL e da Central de Pasta, num vale natural, foi construído o Reservatório
do Cerro da Mina que serve para armazenar água residual que anteriormente era
armazenada na IRCL, tendo parcialmente deixado de o ser devido à deposição dos
rejeitados sob a forma de rejeitados espessados.
.
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Nas escombreiras é feita a deposição temporária do escombro (resíduo não perigoso)
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.

4.4

Caraterísticas do 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).
Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada uma das componentes que
serão alvo de análise detalhada no EIA.

4.4.1

Expansão Subterrânea – Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2
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 (Figura 4.9).
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O diagrama apresentado nesta figura 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, com interconexões. A nova área
estende-se até ao nível 60, aproximadamente 1 200 m abaixo da superfície.
A Figura 4.10 ilustra uma secção típica dos túneis de transporte diferentes níveis de
profundidade que ligam o nível 700 ao poço de Santa Bárbara.

Figura 4.10 – Secções dos túneis de transporte

Da observação da Figura verifica-se que os tapetes transportadores estão ancorados
na parte traseira do desenvolvimento mineiro. Os referidos tapetes têm uma grelha de
segurança com o objetivo de conter qualquer derrame de material que possa ocorrer
durante o transporte, garantindo assim a segurança de pessoas e bens que circulam
debaixo do tapete. Nesta secção os tapetes transportadores estão ancorados perto do
chão para facilidade de acesso.
As atividades de aumento da produção de zinco ao nível subterrâneo requerem
apenas a 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.
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Estima-se que a implementação do Projeto de Expansão do Zinco envolva a extração
de aproximadamente 21 Mt de minério de cobre e 23 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 ZEP será responsável pela geração de um quantitativo
máximo de escombro de 6,6 Mt que serão enviadas para a IRCL, para além de 31Mt de
rejeitados, prevendo-se que o adicional de resíduos a depositar na IRCL gerado pela
implementação deste projeto venha a atingir um total de 43 Mt. Estas previsões
pressupõem uma vida útil do projeto até 2037; contudo, é expetável que, por razões
de ordem económica, a vida útil do ZEP seja mais curta (estimando-se, com base no
modelo financeiro do estudo de viabilidade, que a mesma se prolongue apenas até
2029). De salientar, contudo, que a variação das condições económicas utilizadas nos
pressupostos do modelo financeiro do Estudo de Viabilidade determinará a revisão e
atualização da previsão da vida útil do Projeto.
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 Mt de rejeitados, estimando-se que o
adicional de resíduos a depositar naquela infraestrutura possa atingir um total de
aproximadamente 18 Mt.
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, 1,2Mtpa para 2,5Mtpa, até ao primeiro
trimestre de 2018.
A Lavaria do Cobre não irá sofrer alterações, mantendo a sua capacidade de 2,5Mtpa.
A expansão da mina subterrânea envolverá ainda:
 Aumento da capacidade do sistema de extração incluindo os sistemas
existentes no nível 500 e o poço de Santa Bárbara.


Aumento do consumo de água nas áreas subterrâneas.
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4.4.2

Expansão à superfície - Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de apoio
A Lavaria do Zinco, cuja capacidade de processamento atual é de 1,2Mtpa, será
expandida, até ao primeiro trimestre de 2018, de forma a passar a ter capacidade para
processar até 2,5Mtpa. Esta expansão, decorrente da 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, 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 envolve uma expansão do próprio edifício da lavaria
para albergar os novos equipamentos de processamento:


Novo circuito de moagem com dois estágios (“new 2 stage grinding circuit”);



Novas células de flotação (“new flotation cells”);



Novas prensas para os filtros (“new filter presses”);



Novo tanque espessador;



Aumento dos consumíveis, incluindo reagentes químicos, o que requererá um
aumento da capacidade das áreas de armazenamento de consumíveis;



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.

No exterior da Lavaria do Zinco será construída uma nova torva de alimentação, com
tapetes rolantes, para introdução do minério no novo circuito de moagem.
Adicionalmente será também construído um novo parque de minério de zinco, ficando
o atualmente existente destinado ao armazenamento de minério de cobre, podendo
contudo ser também utilizado para o armazenamento de minério de zinco durante as
operações de manutenção. As infraestruturas referidas estão em conceção no âmbito
do Estudo de Viabilidade.
O novo edifício a construir albergará o SAG mil, o novo parque de minério de zinco
(“new ore storage stockpile”), o novo tapete transportador (“conveyor”), o novo funil
de carga (“new hopper”), bem como as infraestruturas de superfície já existentes.
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Todas estas infraestruturas ficarão localizadas na área industrial existente no
Complexo Mineiro.
Em síntese, as alterações às infraestruturas existentes terão as seguintes
características:


O circuito de moagem requererá um novo sistema de alimentação, que
através de tapetes rolantes, transportará o minério entre os tapetes já
existentes, que recebem o minério proveniente do Poço de Santa Bárbara
(“shaft hoist”), e o moinho (“SAG Mill);



O novo parque de minério de zinco será coberto e terá uma capacidade
máxima de, aproximadamente, 15 000ton de minério, quantidade necessária
para cobrir as paragens anuais para manutenção, tendo em conta a atual
capacidade do parque de minério de cobre (no qual haverá uma zona
destinada ao armazenamento de zinco, aquando das paragens do circuito de
moagem para manutenção). Os níveis normais de operação variam entre 15
000ton a 30 000ton de minério



É previsível o aumento do consumo de água e energia em quantidades ainda
não disponíveis nesta fase.

Devido à expansão da Lavaria do Zinco poderá haver necessidade de intervenção em
outras infraestruturas de apoio à superfície, nomeadamente ao nível da eletricidade,
abastecimento de água e recolha de águas pluviais contaminadas, destacando-se:
o Abastecimento elétrico ao moinho SAG com uma nova subestação;
o Construção de um novo TAI – Tanque de Água Industrial – com uma
capacidade de 1 500m3;
o Relocalização de redimensionamento da Bacia de Águas Contaminadas
BAC2, que é um das bacias que recolhe as águas pluviais que são
drenadas da área industrial;
Relacionado com a expansão da mina subterrânea irão decorrer trabalhos à superfície,
concretamente:
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Ventilação adicional da mina, incluindo nova chaminé de ventilação à
superfície (CPV23); de acordo com a especificação acústica (SOMINCOR 2015,
segundo AcustiControl) a Chaminé Principal de Ventilação n.º 23 (CPV 23)
integra de raiz um sistema de atenuação sonora na exaustão pelo que deverá
gerar, no máximo, um nível de pressão sonora (SPL-Sound Pressure Level) de
73dB(A) a uma distância de 100m, em linha de vista, na direção da saída de
exaustão e em regime nominal. Ainda de acordo com a referida especificação
a saída de exaustão será direcionada preferencialmente para Oeste ou,
alternativamente, para Sudoeste, e ter 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.



Incremento dos requisitos de manutenção;



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

Salienta-se que não está prevista a expansão do armazém de explosivos, nem o
aumento da capacidade de armazenamento de combustível, 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 que ser aumentada em
resultado do incremento da exploração subterrânea da mina estão localizadas dentro
da atual zona industrial, com exceção da nova chaminé de ventilação (CPV23) que
ficará situada fora desta zona, mas em terrenos que são propriedade da SOMINCOR,
dentro da área de concessão de exploração.
Em paralelo com o desenvolvimento do Projeto de Expansão do Zinco estão em curso
estudos de Gestão da Quantidade e Qualidade da Água no Complexo Mineiro e é
expectável que venham a ser necessárias novas infraestruturas de tratamento
adicionais; logo que estejam definidas, as novas infraestruturas serão incluídas no
âmbito do PEZ.
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4.4.3

Expansão da Instalação de Rejeitados de Cerro do Lobo (IRCL)
A Expansão da IRCL surge da necessidade de acomodar os rejeitados a produzir de
acordo com o plano de 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 Fase 2 do Jazigo do Lombador.
A expansão da IRCL não implicará num aumento da área atualmente ocupada por esta
infraestrutura uma vez que será feita na vertical, permitindo assim sobre a área A1
incorporar os 25Mm3 de capacidade adicional de deposição necessária.
A atual capacidade disponível da IRCL é de 21Mt de rejeitados e 8,1Mt de escombro.
No âmbito do PEZ está previsto um envio de 31Mt de rejeitados e de 6,6Mt de
escombro para a IRCL, após expansão, prevendo-se que o adicional de resíduos a
depositar venha a atingir um total de 43 Mt.
A capacidade adicional apenas será necessária em 2020 ou 2022 pelo que se estima
que as obras necessárias a esta expansão tenham início em 2019. Manter-se-á 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.
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.
Na Figura 4.11 apresentam-se as infraestruturas a construir/alterar no âmbito do
Projeto em análise.
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4.5

Alternativas do Projeto
O Projeto de Expansão do Zinco de um modo global não apresenta alternativas. No
entanto, tendo em conta cada uma das componentes do Projeto identificadas
anteriormente, considera-se que:


Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de
produção de zinco e exploração do jazigo do Lombador Fase 2
o No âmbito desta componente não são consideradas alternativas.



Atividades de expansão à superfície - Expansão da Lavaria do Zinco
o No âmbito desta componente não são consideradas alternativas.



Expansão da IRCL
o No âmbito desta componente foram consideradas as seguintes
hipóteses alternativas de expansão da IRCL.
 Hipótese A1 – Utilização da área da atual IRCL (A1) com expansão
vertical da mesma, de modo a incorporar os 25Mm3 de
capacidade de deposição adicional necessária;
 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), de modo a incorporar os 25Mm3 de
capacidade de deposição adicional necessária;
 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 foi considerada a mais favorável, à luz dos dados
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disponíveis, tendo em conta a atual gestão de resíduos e água que é feita no complexo
mineiro. Nesta hipótese, os rejeitados continuariam a ser depositados sob a forma de
pasta na atual IRCL.
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4.6

Projetos Associados ou Complementares
Em fase de EIA, atendendo ao desenvolvimento ainda em curso do projeto, serão
apresentados os projetos complementares, caso existam. Nesta fase, apenas se
consegue aferir a necessidade de uma subestação elétrica para servir o moinho SAG,
no âmbito da expansão da lavaria de Zinco.

4.7

Atividades de Construção, exploração e desativação
As principais atividades a desenvolver na fase de construção são genericamente, as
atividades associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio, que incluem a
montagem e funcionamento dos estaleiros e de outras infraestruturas de apoio à
obra, bem como a movimentação geral de veículos, maquinaria, equipamentos e
trabalhadores envolvidos no processo construtivo.
Especificamente para cada componente do projeto, destacam-se as seguintes
atividades:
 Atividades de Expansão Subterrânea – Exploração do Jazigo do Lombador,
Fase 2.
o Atividades, associadas ao desenvolvimento mineiro, para acesso ao
jazigo do Lombador Fase 2;
o Atividades associadas à expansão da mina subterrânea devido ao
aumento da produção das zonas de extração de zinco no âmbito dos
jazigos já em exploração e do Lombador Fase 2, que requerem,
nomeadamente:
 Aumento da capacidade do poço de Santa Bárbara para garantir a
extração do minério proveniente do Lombador Fase 2.
 Ligeiras alterações no sistema de extração aos níveis 550 e 700 e a
instalação de um novo moinho (“crusher”) no nível 260, bem
como a instalação de tapetes transportadores entre este nível e o
poço de Santa Bárbara;
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 Atividades de Expansão à superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras
infraestruturas de apoio
o Atividades resultantes da construção de um novo edifício onde ficarão
alojados os novos equipamentos de processamento, nomeadamente o
novo circuito de moagem, novas células de flotação, novas prensas para
os filtros e novas ligações para infraestruturas de suporte, que ligarão o
interior ao exterior do edifício da lavaria.
o Atividades associadas à construção do novo sistema de alimentação do
circuito de moagem;
o Atividades associadas ao novo parque de minério de Zinco;
o Atividades associadas à construção de um novo Tanque de Água
Industrial (TAI);
o Atividades associadas à construção da nova Bacia de Águas
Contaminadas (BAC2). A BAC2 existente será relocalizada (deslocando-se
para sudoeste de modo a disponibilizar espaço para os tapetes
transportadores de alimentação do circuito de moagem) e
redimensionada (aumentando a respetiva capacidade volumétrica),
passando a ocupar uma área maior; a nova BAC2 será impermeabilizada
e disporá de um sistema de tratamento das águas contaminadas antes
da sua bombagem para o reservatório do Cerro da Mina;
o Expansão das infraestruturas de superfície para acomodar os novos
serviços que serão requeridos ao nível subterrâneo.
o Ventilação adicional da mina, incluindo a construção de uma nova
chaminé de ventilação à superfície (CPV23);

 Expansão da IRCL
o Atividades associadas aos trabalhos de construção da expansão da IRCL;
o Implantação de um novo tanque para lamas espessadas.

As principais atividades a desenvolver na fase de exploração são genericamente, as
seguintes:
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o Atividades de exploração do jazigo do Lombador Fase 2;
o Atividades associadas à exploração da Lavaria do Zinco decorrentes da
expansão desta infraestrutura e das outras infraestruturas de superfície
associadas;
o Atividades associadas à exploração da IRCL decorrentes da expansão
desta infraestrutura.
A fase de desativação será realizada de acordo com as soluções preconizadas no Plano
de Fecho da Mina de Neves-Corvo, que é alvo de atualização periódica face ao
desenvolvimento de novos projetos e sujeito a aprovação das entidades competentes.
Com base nas atividades identificadas, serão descriminadas e desenvolvidas no EIA
todas as atividades de construção, exploração e desativação associadas ao
desenvolvimento do Projeto.

4.8

Principais tipos de Materiais e Energia a utilizar
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.
O principal tipo de energia utilizado será, o gasóleo para funcionamento das máquinas
e equipamentos e energia elétrica.
No que respeita à fase de exploração, a principal origem dos consumos de energia,
relacionados com o projeto, tem a ver com a energia elétrica consumida no
funcionamento dos sistemas que asseguram a ventilação na mina e o transporte de
água, rejeitados e pasta através das condutas que ligarão a mina à central de pasta, à
ETAM e ao reservatório do Cerro da Mina.
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.
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4.9

Efluentes, emissões e resíduos previsíveis

4.9.1

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 municipal, 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 aquando da exploração do Complexo Mineiro:


Efluente industrial ou Água da Mina, correspondente à água drenada da mina
que é conduzida até aos níveis 550 e 700 da rolagem, onde sofre floculaçãodecantação, sendo a água e as lamas resultantes dessa operação bombeadas
separadamente até à superfície. À superfície, esta água é tratada na Estação
de Tratamento da Água da Mina (ETAM) e descarregada na ribeira de Oeiras,
recirculada para fins industriais através do Tanque de Água Industrial (TAI), de
forma a compensar potenciais falhas no fornecimento de água industrial ou
ainda aduzida para o reservatório do Cerro da Mina de forma a equilibrar as
taxas de evaporação nesta infraestrutura.
A fase líquida dos rejeitados das lavarias, após tratamento, é conduzida ao
reservatório do Cerro da Mina.



Efluente doméstico proveniente de todo o Complexo Mineiro é conduzido a
pré-tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas
(ETARD), sendo o efluente resultante deste pré-tratamento conduzido à BAC2
(Barragem de Retenção de Águas Contaminadas 2), daí ao Tanque de
Rejeitados das Lavarias e seguidamente para o reservatório do Cerro da Mina.



Efluente pluvial contaminado proveniente do escoamento superficial da Área
Industrial é conduzido 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 perdese 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.
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4.9.2

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 outros poluentes atmosféricos,
designadamente, óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, dióxido
de carbono, benzeno e outros hidrocarbonetos. Assim, serão adotadas medidas de
contenção de poeiras, designadamente, pela lavagem de rodados, aspersão hídrica
das vias não asfaltadas, entre outras, de redução de emissão de poluentes
atmosféricos na fonte.
Durante a fase de exploração, não são expectáveis emissões atmosféricas poluentes
que causem incómodo à população envolvente ou trabalhadores uma vez que, além
do facto de o parque de minério ser coberto, o que por si só reduz as emissões para a
atmosfera, 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 é feita em vias asfaltadas.
No entanto, considera-se que o tráfego de veículos pesados e o funcionamento da
maquinaria constituirão a principal fonte de poluentes atmosféricos.

4.9.3

Emissões Sonoras
Outro aspeto 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 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 ventilação adicional da mina (nova chaminé de ventilação à superfície CPV23), que irá integrar de raiz um sistema de atenuação sonora na exaustão, de
acordo com especificação acústica do equipamento. A chaminé deverá gerar, no
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máximo, um nível de pressão sonora de 73dB(A) a uma distância de 100m, em linha de
vista, na direção da saída de exaustão e em regime nominal.
Atualmente, já se verificam alterações dos níveis sonoros na instalação mineira,
provenientes essencialmente do funcionamento das chaminés de ventilação, dos
equipamentos presentes nas lavarias do zinco e do cobre e o transporte de minérios,
pelo que, a introdução de um novo elemento, muito embora seja cumulativo, não irá
alterar significativamente os níveis sonoros sentidos.
4.9.4

Resíduos
Os principais resíduos gerados na fase de construção serão os resultantes da
construção das infraestruturas previstas, da limpeza do terreno, dos materiais
rejeitados e sobrantes, embalagens dos equipamentos, entre outros. Para além
destes, durante a fase de construção serão gerados resíduos mineiros resultantes das
atividades de desenvolvimento mineiro para acesso ao jazigo do Lombador fase 2,
antes do início da extração do minério, uma vez que nesta atividade, as fases de
construção e exploração se sobrepõem. Este tipo de resíduos é contudo abordado
mais adiante na fase de exploração.
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 como, 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 contaminadas com hidrocarbonetos e sucata metálica
diversa, que na sua maioria estão classificados como perigosos.
As operações de manutenção de maquinaria e veículos afetos à obra deverão ser
realizadas em oficina externa, devidamente autorizada, que se encarregará da gestão
dos resíduos de acordo com as exigências legais em vigor.
No Quadro 4.2 sistematizam-se os principais resíduos expectáveis na fase de
construção.
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Quadro 4.2 – Principais resíduos não mineiros produzidos na fase de construção
DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO

CÓDIGO LER

Resíduos de Construção e Demolição
Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
17 01 01 a 17 01 03;
cerâmicos
(eventualmente
contendo
17 01 06(*);
substâncias perigosas)
17 01 07
Madeira, Vidro e Plástico (eventualmente
17 02 01 a 17 02 03;
contendo 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
17 04 09(*);
e misturas; resíduos metálicos contaminados
17 04 10
com substâncias perigosas e cabos
eventualmente
contaminados
com
substâncias perigosas.
Solos e Rochas (eventualmente contendo
17 05 03(*);
substâncias perigosas)
17 05 04
Outros resíduos de construção e demolição
17 09 03*;
contendo substâncias perigosas; Mistura de
17 09 04
resíduos de 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
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 14
16 02 09 a 16 02 13 (Consumíveis
informáticos)
Resíduos da utilização e manutenção de maquinaria e veículos
Resíduos de colas ou vedantes contendo
08 04 09(*)
solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas
Óleos hidráulicos usados; Óleos usados de
13 01 10;
motor, transmissões e lubrificação; Lamas
13 02 05(*);
contaminadas com hidrocarbonetos
13 05 02(*)
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DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO
Embalagens contaminadas por substâncias
perigosas; desperdícios contaminados com
hidrocarbonetos
Pneus usados; filtros de óleo e gasóleo;
pastilhas de travões contendo amianto,
fluidos dos travões, Fluidos anticongelantes
contendo substâncias perigosas ou não,
Metais ferrosos e metais não ferrosos,
Plástico, Vidro

CÓDIGO LER
15 01 10(*);
15 02 02(*)
16 01 03;
16 01 07(*);
16 01 11(*);
16 01 13 (*);
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
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 (Quadro 4.3).
Quadro 4.3 – Principais resíduos produzidos na fase de exploração
DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO
Escombros (resíduos da extração de minérios
metálicos)
Rejeitados geradores de ácidos resultantes da
transformação de sulfuretos (provenientes do
processamento do minério efetuado nas
lavarias)
Lamas e outros resíduos de perfuração
contendo substâncias perigosas, (provenientes
das operações de sondagem)
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.)

CÓDIGO LER
LER 01 01 01

Lamas de outros tratamentos de águas

LER 19.08.13 (*)

LER 01.03.04 (*)

LER 01.05.06 (*)

LER 01.03.07 (*)

LER 01.03.99
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DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO
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).

CÓDIGO LER

LER 19.09.02

(*) Resíduos Perigosos segundo Decisão 2014/955/UE
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).
4.10

Programação Temporal das fases do Projeto
A calendarização prevista para as várias componentes do Projeto de Expansão do
Zinco é a seguinte:


Conclusão do Projeto de Execução: julho 2016



Início previsto para a construção: janeiro 2017



Início previsto para a exploração: fevereiro 2018

Esta calendarização será ajustada, caso necessário, no decurso do desenvolvimento da
Estratégia de Licenciamento do Projeto de Expansão do Zinco. De salientar que as
datas agora apresentadas são meramente indicativas e poderão ser alteradas uma vez
que a decisão da SOMINCOR de quando avançar com o projeto dependerá não apenas
das condições económicas que se vierem a verificar mas também de outras decisões
internas da empresa.
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5

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO E SITUAÇÃO DE
REFERÊNCIA
O projeto em análise pretende localizar-se no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, 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. As intervenções previstas irão localizarse no interior da área industrial existente.
A área de estudo insere-se num território marcado pela presença do Complexo
Mineiro de Neves – Corvo, em que a sua envolvente é marcadamente rural.

Fotografia 5.1 – Aspeto geral da área de estudo

(Da esquerda para a direita: área industrial de Neves Corvo e IRCL)

Fotografia 5.2 – Área industrial
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Os núcleos populacionais mais próximos ao complexo mineiro configuram-se de baixa
densidade e correspondem às povoações de A-do-Corvo, Neves da Graça (ou A-doNeves) e Senhora da Graça.
A área em estudo integra-se geologicamente na Zona Sul Portuguesa (ZSP) mais
propriamente na Faixa Piritosa Ibérica, localmente constituída por rochas do
Complexo Vulcano-Sedimentar e do Grupo de Flysch do Baixo Alentejo.
A região de Neves-Corvo 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.
As áreas de expansão das infraestruturas relacionadas com o Projeto correspondem a
áreas já artificializadas do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, com exceção da
localização proposta para a nova chaminé de ventilação, CPV23.
Em termos hidrogeológicos, a área de estudo localiza-se na unidade designada por
“Sector Pouco Produtivo” da Zona Sul Portuguesa (ZSP), a qual é, em termos gerais, a
mais pobre em Recursos Hídricos Subterrâneos. O escoamento subterrâneo do
aquífero dá-se essencialmente para NE e para N.
Salienta-se que, no decorrer da exploração mineira, a SOMINCOR não recorre a
captações subterrâneas de água para abastecimento ao Complexo Mineiro,
explorando uma única fonte de água superficial, situada na albufeira de Santa Clara.
Análises efetuadas no âmbito do “Estudo para os Recursos Hídricos Subterrâneos do
Alentejo - ERHSA 2000”, concluíram que se trata de águas muito mineralizadas,
embora de qualidade aceitável, havendo raros casos em que são excedidos os valores
máximos admissíveis (VMA). De acordo com o PGBH do rio Guadiana, o estado atual
das massas de água subterrânea em 2009, foi classificado como Bom.
No que respeita aos Recursos Hídricos Superficiais, a área de estudo localiza-se na
Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana, mais concretamente, na bacia hidrográfica da
ribeira de Oeiras, afluente da margem direita do rio Guadiana.
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A SOMINCOR utiliza água proveniente da Albufeira de Santa Clara, localizada a cerca
de 40 km do Complexo Mineiro e pertencente à bacia hidrográfica do rio Mira, para
consumo humano no próprio complexo e para suprir necessidades de água no
processo produtivo, em que é conduzida diretamente às lavarias do cobre e do zinco e
Tanque de Água Industrial (TAI). A água captada na albufeira sujeita a tratamento na
Estação de Tratamento de Água Potável – ETAP abastece ainda três aldeias próximas,
nomeadamente, Neves da Graça (ou A-do-Neves), Senhora da Graça de Padrões e Ado-Corvo.
A exploração do atual complexo mineiro gera diversos tipos de efluentes, que são
tratados adequadamente antes da descarga no meio hídrico ou reutilizados no
processo produtivo:


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;



Os rejeitados das lavarias cuja fase líquida, após tratamento, é conduzida ao
reservatório do Cerro da Mina;



A água residual doméstica, que, após tratamento, é descarregada na IRCL;



A água de drenagem da Área Industrial, armazenada, sem tratamento, em
cinco barragens de retenção, e conduzida à IRCL.

A SOMINCOR desenvolve, desde 1991, um intenso programa analítico para controlo
da água e efluentes líquidos, além do controlo dos processos de tratamento e da
qualidade da água para abastecimento.
Em termos de Património Arqueológico e Etnológico a área de estudo é muito rica em
Ocorrências de Interesse Patrimonial (OIP), tendo sido identificadas na área de estudo
48 ocorrências, embora todas não classificadas. 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.
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Como referido no capítulo 4.1.2 deste documento, a área de estudo é abrangida pelos
seguintes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)



Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT);
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do Baixo
Alentejo);
 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000);
 Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo (PROT
– Alentejo);
 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6
(RH6);
 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 7
(RH7);
 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 8
(RH8);
 Plano Diretor Municipal do município de Almodôvar (PDM de Almodôvar);
 Plano Diretor Municipal do município de Castro Verde (PDM de Castro Verde);
 Plano de Pormenor de Senhora da Graça de Padrões (PP da Srª. da Graça de
Padrões) - Este plano abrange a área de estudo, mas situa-se fora do
Complexo Mineiro de Neves-Corvo pelo que não será alvo de análise.

As condicionantes ao uso do solo identificadas não constituem limitações ou
impedimentos a qualquer forma específica de utilização do solo. Destaca-se que a
maior parte da área de estudo (cerca de 60%) está integrada em zonas sujeitas ao
regime da Reserva Ecológica Nacional (REN), incluindo a área industrial de NevesCorvo, cuja existência é anterior ao PDM de Castro Verde. (capitulo 4.1.3).
A área de estudo coincide parcialmente com áreas com estatuto de proteção em
termos de Conservação da Natureza a nível nacional e internacional. Destas, destacase a Zona de Proteção Especial para as Aves PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde e o Sítio
de Interesse Comunitário PTCON0036 – Sítio Guadiana.
No âmbito da qualidade do ar, as principais fontes de poluentes atmosféricos na área
de estudo encontram-se no interior do Complexo Mineiro de Neves-Corvo e prendemse com o desenvolvimento da sua atividade normal. Destaca-se a movimentação de
maquinaria e veículos, os quais geram emissão de poeiras e gases de escape para a
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atmosfera. A envolvente ao complexo mineiro enquadra-se em meio rural, em que
predominam terrenos agrícolas e aglomerados populacionais de reduzida densidade,
onde não se identificam fontes atmosféricas poluentes.
Pelos resultados de monitorização realizados pela SOMINCOR, verifica-se que os
valores médios das concentrações de PM10 se encontram abaixo do valor limite
legalmente estabelecido, para a maioria das amostragens. Não existindo outro
poluente atmosférico em destaque, considera-se que a qualidade do ar na zona em
estudo não terá problemas de qualidade.
Relativamente ao Ambiente Sonoro, verifica-se que os principais focos de ruído estão
associados à exploração do Complexo Mineiro, já que toda a envolvente se caracteriza
por baixa densidade populacional e vastas áreas de ocupação agrícola. Salientam-se
como principais fontes de ruído, o funcionamento das chaminés de ventilação, dos
equipamentos presentes nas lavarias do zinco e do cobre e o transporte de minérios.
Apesar de não ser constante, o ruído gerado pelo transporte ferroviário de minério
proveniente da unidade industrial, poderá também condicionar o quadro acústico,
embora pontualmente.
As monitorizações periódicas realizadas pela SOMINCOR, nas imediações dos
recetores sensíveis indicam que o quadro acústico de referência na área de estudo se
encontra condicionado, na sua generalidade, pelo funcionamento do Complexo
Mineiro de Neves-Corvo, na ausência de outras fontes de ruído importantes na região.
No entanto, os limites legais na sua generalidade não são ultrapassados. Contudo, o
critério de incomodidade nem sempre é cumprido.
No âmbito da Gestão de Resíduos é de salientar que a indústria extrativa se
caracteriza pela produção de grandes quantidades de resíduos, alguns dos quais
classificados como perigosos. A SOMINCOR desenvolveu desde o início da sua
atividade processos de reutilização dos resíduos, escombro e rejeitados, sendo estes
reutilizados no enchimento da mina. Estes dois tipos de resíduos representam 99,93%
do total de resíduos produzidos no Complexo Mineiro.
A principal instalação de resíduos perigosos, existente no Complexo Mineiro de NevesCorvo, é a Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) que se encontra licenciada
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro.
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A deposição temporária do escombro, outro tipo de resíduo proveniente da extração
do minério e produzido em grandes quantidades no Complexo Mineiro de NevesCorvo, é feita nas escombreiras.
No que se refere a acessibilidades, a 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 – Ramal de Neves-Corvo

6

IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS
Com base nos elementos de projeto disponíveis apresenta-se neste capítulo uma
identificação preliminar das principais ações ou atividades que serão suscetíveis de
gerar impactes relevantes, na fase de construção e de exploração do projeto.
Identificam-se ainda, os potenciais impactes positivos e negativos, e procede-se à
seleção daqueles cuja análise se afigura mais relevante para o EIA. Procede-se
também, à identificação dos aspetos que possam constituir condicionantes ao
desenvolvimento do projeto e à identificação das populações e de outros grupos
sociais potencialmente afetados ou interessados pelo projeto.
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6.1

Identificação das ações ou atividades com potenciais impactes relevantes
No Quadro 6.1, identificam-se as ações decorrentes da construção e exploração do
projeto, que assumem maior relevância no que respeita a potenciais impactes
ambientais.
Quadro 6.1 – Ações ou atividades do Projeto com potenciais impactes relevantes
FASE

AÇÃO / ATIVIDADE
Operação de estaleiros e de parques de materiais e
equipamentos;
Operações de limpeza e saneamento dos terrenos;
Movimentação de terras;
Construção da nova chaminé de ventilação e respetivos
acessos;

Construção

Construção do novo edifício para expansão da Lavaria
do Zinco;
Construção novo parque de minério de Zinco;
Construção da nova BAC2;
Trabalhos associados à expansão vertical da IRCL;
Funcionamento de maquinaria pesada;
Acabamentos e limpeza das áreas afetas à obra.
Funcionamento da nova chaminé de ventilação;

Exploração

Funcionamento de maquinaria e equipamento à
superfície;
Produção de Resíduos, essencialmente escombro e
rejeitados;
Produção de águas residuais industriais, domésticas e
pluviais contaminadas.

6.2

Seleção dos Impactes a analisar
Atendendo às características do projeto, em termos de dimensão, localização e
intervenções previstas, consideram-se particularmente relevantes para a análise a
efetuar no EIA, os seguintes impactes:
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Impactes sobre Património Arqueológico, atendendo a que foi identificado um
potencial conflito da componente do projeto de Expansão da Lavaria do Zinco com a
periferia da ocorrência Castelinho do Mouros (OIP 29).
Impactes sobre as Condicionantes ao Uso do Solo, em consequência da localização
prevista para a chaminé CPV23 se encontrar em área de Montado de Azinho.
Impactes sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos, em consequência das perdas
acidentais de óleos e combustíveis inerentes ao manuseamento de maquinaria e
respetivos equipamentos em uso na obra. Destacam-se as atividades de construção da
CPV23 que se desenvolverão em solo não impermeabilizado, bem como a ocorrência
de qualquer descarga acidental dos rejeitados afluentes à IRCL devido a rotura das
condutas de transporte, ou derrame das águas contaminadas da BAC2 aquando do seu
redimensionamento e relocalização. Estas atividades aumentam o risco de
contaminação dos aquíferos, podendo deste modo haver infiltração de elementos
potencialmente poluidores para o meio hidrogeológico.
Impactes sobre a Gestão de Resíduos, na medida em um projeto desta natureza,
envolve a produção de grande quantidade de resíduos ao longo da sua exploração,
resíduos não perigosos e perigosos. Destacam-se os resíduos da extração de minérios
metálicos – os escombros, e os resíduos provenientes do processamento do minério
efetuado nas lavarias – os rejeitados. A exploração do jazigo do Lombador Fase 2
envolverá impactes mais significativos neste âmbito, além de que a fase de construção
se irá sobrepor com a exploração atual do jazigo.
Impactes sobre a Socioeconomia, atendendo à necessidade de recrutar pessoal para o
Departamento de Manutenção da Mina, para a operação da Lavaria do Zinco e da
própria Mina.
Assim, e sem colocar em causa a necessidade de se abordarem todos os fatores
ambientais relevantes neste tipo de projeto, é possível, nesta fase, identificar aqueles
que se afiguram como mais importantes e hierarquizá-los.
Deste modo, assumindo três grupos de classificação, pode considerar-se:


Fatores muito importantes: Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais,
Património Arqueológico e Etnológico, Recursos Hídricos Subterrâneos,
Gestão de Resíduos, Ordenamento do Território e Condicionantes.
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6.3



Fatores importantes: Sistemas Ecológicos, Ambiente Sonoro, Recursos
Hídricos Superficiais, Socioeconomia e Águas Subterrâneas;



Fatores pouco importantes: Clima, Solos. Uso, Capacidade e Ocupação do
Solo. Qualidade do Ar e Paisagem.

Identificação dos fatores ambientais relevantes
Apresentam-se seguidamente os fatores ambientais considerados relevantes para
caracterização e análise no EIA:


Clima;



Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais



Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos;



Hidrologia e Recursos Hídricos Superficiais;



Solos. Uso, Capacidade e Ocupação do Solo



Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo



Sistemas Ecológicos



Qualidade do Ar



Ambiente Sonoro;



Sócioeconomia;



Paisagem



Património Arqueológico e Etnológico



Gestão de Resíduos



Análise de Risco
74

2014-366-02-AMB-08015

EIA do Projeto de Expansão do Zinco
Proposta de Definição de Âmbito

6.4

Principais condicionantes ao projeto
As principais condicionantes identificadas referem-se à existência de 1 ocorrência de
interesse patrimonial, em potencial conflito com o projeto, associada à componente
de Expansão da Lavaria do Zinco. Relativamente às condicionantes ao uso do solo, a
localização prevista para a chaminé CPV23 encontra-se em área de Montado de
Azinho. Neste contexto serão sugeridas em fase de EIA, medidas de minimização ou
compensatórias específicas.

6.5

Identificação do público potencialmente afetado ou interessado pelo projeto
O público potencialmente afetado ou interessado pelo projeto integra alguns dos
stakeholders da SOMINCOR S.A. e a população em geral, de onde se destaca a
população residente e trabalhadora nas localidades mais próximas do Complexo
Mineiro.

7

7.1

PROPOSTA METODOLÓGICA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO E SUA
EVOLUÇÃO PREVISÍVEL SEM PROJETO
Considerações gerais
No âmbito do EIA, a caracterização do ambiente afetado e sua previsível evolução sem
projeto, terá por objetivo descrever detalhadamente a situação atual dos descritores
biofísicos e socioeconómicos, identificados como relevantes e apresentar as
perspetivas da sua evolução sem a realização do projeto. Esta caracterização será a
base para a determinação e avaliação dos impactes gerados para cada uma das fases
do projeto.
A metodologia geral a adotar consistirá numa recolha e tratamento de informação
obtida através da consulta a diversas instituições e entidades, produtoras e/ou
detentoras de informação relevante, sem prejuízo de outras que possam ser
identificadas no decorrer do estudo.
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Salienta-se que o EIA pretenderá contemplar para todos os descritores 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. Sempre que se justificar, poderão ser efetuados trabalhos complementares
que poderão envolver a obtenção de dados de campo ou dados suportados por outros
meios como modelos.
De um modo geral, para todos os fatores ambientais a abordar no EIA, a metodologia
de análise da situação atual e efeitos do projeto é baseada nas seguintes fases:






Análise prévia de questões significativas tendo em conta a tipologia de projeto
em avaliação;
Seleção do âmbito do estudo e dimensões de análise;
Recolha de informação de base em pesquisa bibliográfica e consulta a
entidades;
Caracterização com base na informação recolhida e aferição da caracterização
com base em trabalhos de campo;
Avaliação da evolução da situação atual na ausência do projeto.

Apresenta-se em seguida, para além da definição da área de estudo a ter em
consideração no desenvolvimento do EIA, a metodologia de análise proposta para a
caracterização dos diferentes fatores ambientais, onde é identificado o grau de
profundidade com que se prevê realizar essa análise.

7.2

Definição 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 será
considerada apenas a zona diretamente afetada pelas diversas componentes do
Projeto mas também a sua envolvente que pela proximidade poderá ser afetada.
Assim, propõe-se como 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
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(RCM), a Central de Pasta, a ligação Mina-IRCL e a área de implantação da nova CPV,
para além das respetivas envolventes próximas.
Considera-se que esta área funcionará como o recetor imediato das transformações
determinadas pelo Projeto. Contudo, a área de estudo poderá ser alargada, no âmbito
dos fatores ambientais como Ordenamento do Território e Condicionantes e
Património Arqueológico e Etnológico, de modo a englobar todas as potenciais áreas a
ocupar no âmbito das hipóteses alternativas de expansão da Instalação de Rejeitados
do Cerro do Lobo, com vista à deteção de potenciais condicionantes à sua utilização.
No decurso da análise dos diversos fatores ambientais, e sempre que se revelar
necessário, a área de estudo será expandida 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 os fatores ambientais em que tal se justifique, isto é, para aqueles em que não
são expectáveis impactes ou em que os potenciais impactes se restringem à zona de
intervenção do Projeto, será reduzida a área de estudo a analisar.
A área de influência preconizada para cada um dos fatores ambientais do Projeto foi
aquela até onde é expectável que se façam sentir os efeitos do projeto, tendo variado,
por isso, de acordo com os diferentes sistemas naturais ou humanizados considerados.
Na Figura 17.1 apresenta-se, à escala 1/25 000, a área de estudo que se propõe
analisar no EIA.
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7.3

Metodologia de Análise

7.3.1

Clima
A caracterização climática da área em estudo terá por base os dados do Instituto de
Meteorologia (Normais climatológicas da Região do Alentejo e Algarve), referentes às
estações meteorológicas da região, destacando-se a estação Castro Verde – Neves
Corvo. Esta análise terá em consideração a proximidade das estações meteorológicas,
a quantidade de informação disponível em cada estação e o período a que se referem
os dados.
Pretende-se uma caracterização da temperatura e humidade relativa do ar, da
precipitação, dos ventos, da insolação e, ainda, da evaporação. Pretende-se ainda a
classificação climática da região de Almodôvar e Castro Verde.
Tendo em conta o tipo de projeto, não se prevê que as atividades decorrentes da sua
implementação venham a induzir impactes mensuráveis sobre a generalidade das
variáveis climatológicas.
Este fator determina para o clima em si mesmo, uma significância reduzida. No
entanto, a análise dos dados climatológicos torna-se fundamental quando considerada
como informação de base fundamental para a correta avaliação de impactes sobre
outros fatores biofísicos, assumindo particular importância o regime de ventos.
O regime de ventos é importante porque dele depende o transporte dos poluentes
atmosféricos, nomeadamente o transporte a curta distância das partículas em
suspensão, que constituem o poluente de maior relevo para a atividade em apreço. O
regime de ventos tem, ainda, influência na propagação do som e, consequentemente,
no ruído sentido pelas populações da envolvente.

7.3.2

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
A análise deste fator ambiental apresenta algum relevo, dado ao tipo de projeto em
estudo. Assim, de modo a caraterizar a situação atual será realizado o enquadramento
geológico, geomorfológico, tectónico, neotectónico e sísmico. Será realizada uma
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caraterização de eventual património ou valores geológicos e geomorfológicos com
interesse conservacionista que ocorra na área do projeto.
A presente análise será elaborada com base na Carta Geológica de Portugal e
respetiva nota explicativa, folha n.º 8, à escala 1/200 000, publicada pelo Instituto
Geológico e Mineiro, Carta Neotectónica de Intensidades Sísmicas Máximas e de
Delimitação das Zonas Sísmicas (RSAEP) de Portugal Continental, na escala 1:1.000.000
(Cabral e Ribeiro, 1988), Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período de
1901-1972), cartas militares (1:25.000) e outra bibliografia especializada.

7.3.3

Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos
Quanto à hidrogeologia é objetivo do estudo identificar e definir as características de
comportamento aquífero das diversas unidades litológicas, o sentido mais provável de
fluxo, as potencialidades dos recursos hídricos subterrâneos, o posicionamento do
nível piezométrico regional, a localização dos principais pontos de água com indicação
dos usos e qualidade da água (principais parâmetros). Para atingir estes objetivos será
tida em conta a bibliografia existente, bem como informação a solicitar às entidades
competentes, nomeadamente no que se refere aos pontos de água existentes e
respetivas características de qualidade e quantidade quando existente.
Será tida em consideração a caracterização do estado quantitativo e estado químico
das massas de água subterrânea de acordo com o exposto no Plano de Gestão de
Região Hidrográfica onde o projeto se insere, assim como identificação das potenciais
fontes de poluição hídrica presentes na área de influência do projeto.
Será ainda identificado o tipo de vulnerabilidade à poluição do aquífero com base na
metodologia criada pela EPPNA - Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998).
A análise deste fator ambiental será baseada em 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).
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Adicionalmente, serão considerados os dados particulares obtidos no âmbito da
gestão ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, a fornecer pela SOMINCOR,
nomeadamente, os Relatórios Anuais de Monitorização.
É de salientar que se encontra em elaboração um estudo de gestão da água no
Complexo Mineiro de Neves-Corvo, cujos resultados se prevê venham a estar
disponíveis no decurso da elaboração do EIA, pelo que, os dados de caracterização da
situação de referência dos recursos hídricos subterrâneos serão também baseados em
informação constante neste estudo.
A cartografia a elaborar englobará o enquadramento hidrogeológico, localização e
identificação das captações públicas ou privadas na área envolvente e afeta ao projeto
e localização da rede de piezómetros em monitorização.
7.3.4

Hidrologia e Recursos Hídricos Superficiais
A descrição da situação atual será realizada pelo enquadramento hidrológico da
região, enquadramento da área de estudo no Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica
do rio Guadiana (PGBH RH7) e caraterização do regime de escoamento das linhas de
água existentes na área afeta ao projeto.
No que se refere aos recursos hídricos superficiais a análise consistirá na identificação
e caracterização da região hidrográfica em que a área de estudo se insere, bem como
das principais linhas de água existentes, que possam ser afetadas pelo projeto.
Esta análise terá como principal objetivo realizar uma caracterização das massas de
água superficiais no âmbito do enquadramento da Diretiva Quadro-Água (DQA), tendo
em conta dados bibliográficos, nomeadamente o exposto no Plano de Gestão da Bacia
Hidrográfica do rio Guadiana (PGBH RH7), onde se insere o projeto.
A análise abrangerá, sem prejuízo de outros aspetos que se considerem relevantes:





Caracterização das tipologias de massas de água;
Avaliação das disponibilidades;
Avaliação das condições de referência para rios, através do estabelecimento
de condições hidromorfológicas, físico-químicas e biológicas;
Caracterização e avaliação do estado das massas de água superficiais;
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Esta caracterização será realizada essencialmente com base em dados bibliográficos,
sendo sempre que possível confirmada com identificações em campo, seguindo os
critérios definidos no documento do INAG “Critérios para a classificação do estado das
massas de água superficiais – Rios e Albufeiras, entre outros documentos que se
considerem relevantes.
Será ainda aferida a necessidade de avaliação dos dados históricos de qualidade físicoquímica estações da rede de monitorização, cujos dados se encontram disponíveis em
www.snirh.pt, ou através de solicitação direta à APA.
Relativamente aos dados biológicos (ecossistemas aquáticos), será avaliada a
pertinência da sua atualização face aos dados potencialmente disponíveis nas
campanhas realizadas desde a elaboração dos PGRH até à presente data.
Adicionalmente à classificação do estado das massas de água, com base nos critérios
do INAG, o tratamento e compilação dos dados, tenderá a uma comparação com os
valores limite constantes na legislação em vigor, no que respeita à qualidade mínima
exigida para as águas superficiais, sendo possível obter um estado da situação atual
para cada parâmetro de avaliação.
A nível local e de incidência direta, será apresentada a situação existente atualmente
no complexo mineiro, no que se refere à gestão dos recursos hídricos superficiais e
gestão de efluentes, concretamente:


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.



Programas de monitorização em vigor:
o Efluentes;
o Águas superficiais recetoras.



Caracterização qualitativa dos efluentes.



Caracterização qualitativa das águas superficiais recetoras:
o Barranco das Lages;
o Ribeira de Oeiras;
o Rio Guadiana.
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A análise da qualidade das águas superficiais no complexo mineiro e envolvente
próxima será efetuada com base nos relatórios de monitorização da SOMINCOR,
decorrentes da Licença Ambiental da instalação.
A cartografia que se espera elaborar será: Carta de Recursos Hídricos à escala 1:25.000
contendo localização e identificação da rede hidrográfica interferida pelo projeto,
delimitação e identificação das bacias hidrográficas atravessadas; Localização dos
locais em monitorização (efluentes, pontos de descarga, linhas de água recetoras).
7.3.5

Solos. Uso, Capacidade e Ocupação do Solo
Será realizada a análise das características dos solos que ocorrem na zona em estudo,
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 respectiva notícia explicativa
(IDRHA, 2007).
Será analisada a sua capacidade de uso (aptidão agrícola e florestal) e a determinação
dos seus aspetos críticos, como sejam a permeabilidade e os riscos de erosão.
Complementarmente, serão analisados os usos e ocupações do solo atuais na área em
estudo e respetiva envolvente a fim de fundamentar a avaliação dos impactes
decorrentes das alterações associadas à implementação do Projeto.
A caracterização da ocupação do solo na área a afetar será realizada através de
fotointerpretação assistida por computador, recorrendo-se a imagem de satélite
(ArcGis Online World User Imagery), que será validada com trabalho específico de
campo. A digitalização da ocupação do solo será realizada a uma escala aproximada de
1/2 500, recorrendo-se às funcionalidades das aplicações de sistemas de informação
geográfica disponíveis.

7.3.6

Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo
Pretende-se identificar, caraterizar e verificar a compatibilidade do projeto com todos
os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), condicionantes ao uso do solo, servidões e
restrições de utilidade pública, em vigor na área em estudo, concretamente:


Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT);
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do Baixo
Alentejo);
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000);
Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo (PROT
– Alentejo);
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6
(RH6) - PGBH Do Sado e Mira;
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 7
(RH7) - PGBH Do Guadiana;
Plano Diretor Municipal do município de Almodôvar (PDM de Almodôvar);
O Plano Diretor Municipal do município de Castro Verde (PDM de Castro
Verde);
Plano de Pormenor de Senhora da Graça de Padrões (PP da Srª. da Graça de
Padrões) - Estabelecido para a freguesia atualmente designada por União das
Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões, concelho de Almodôvar,
contudo, diz respeito a uma área situada fora do Complexo Mineiro de NevesCorvo.

Toda a informação dos IGT com incidência territorial será integrada em ambiente SIG,
a escala adequada (1:25.000 ou superior) e identificação das áreas de conflito.
Será apresentado o enquadramento, relação de usos e ocupação do solo, verificação
do regulamento do PDM e dos outros IGT, em articulação com o projeto. Será
verificado ainda o respeito pelos objetivos estratégicos enunciados nos planos em
vigor.
No que se refere às Condicionantes ao Uso do Solo, servidões e restrições de utilidade
pública, o principal conflito com o projeto é a localização prevista para a chaminé
CPV23 que se encontra em área de Montado de Azinho. Neste contexto, será dado
realce a esta situação no EIA e serão sugeridas medidas de minimização ou
compensatórias específicas.
Será elaborada cartografia com base nos extratos das Plantas de Ordenamento,
Condicionantes dos PDM respetivos à escala 1:10.000 ou inferior.
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7.3.7

Sistemas ecológicos
O trabalho desenvolvido no âmbito deste fator ambiental pretenderá reunir toda a
informação relevante sobre a área de estudo e caracterizar as comunidades biológicas,
florísticas e faunísticas, que potencialmente poderão vir a ser afetadas pelas ações que
decorrerão da implementação do projeto em análise.
Os resultados a apresentar irão basear-se em trabalho de campo, e em pesquisa
bibliográfica diversa, da qual se salienta a informação dos estudos ambientais
antecedentes, bem como outra informação de base disponibilizada pela SOMINCOR,
relativa a outros estudos ambientais, nomeadamente, o Programa de
Biomonitorização da ribeira de Oeiras e os Relatórios Anuais de Desempenho
Ambiental.
Salienta-se que a área de estudo coincide parcialmente com a Zona de Proteção
Especial para as Aves PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde (criada ao abrigo do DecretoLei 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.
Flora, vegetação e habitats
A monitorização das espécies de flora envolverá a compilação de toda a informação já
existente sobre a ocorrência de espécies florísticas, seguida da realização de uma
campanha de validação no campo onde será realizada uma inventariação florística e
habitats na área de estudo.
O trabalho de compilação bibliográfica será baseado na análise de documentos
(relatórios, artigos, livros) que existam sobre a flora e vegetação ocorrente na região,
complementado com buscas de referências na Internet. A informação será introduzida
numa base de dados, sendo que de preferência para além da informação taxonómica
será incluída informação sobre o local de recolha da informação (tipo de habitat,
coordenadas geográficas, entre outros).
No decurso do trabalho de campo, os habitats identificados na área serão mapeados
com recurso à cartografia e fotografias aéreas existentes. Esta informação será
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digitalizada em ambiente SIG e as diferentes unidades de vegetações serão
identificadas e mapeadas.
A informação relativa às características da comunidade florística será registada em
inventários e datada, recorrendo-se ao registo fotográfico dos exemplares mais
interessantes.
A metodologia a adotar, baseada na metodologia Fitossociológica, caracteriza cada
local de amostragem pelo seu elenco florístico, a que é dado um grau de
abundância/dominância por estimativa visual da cobertura para a quantificação de
cada espécie, e organiza este elenco por estratos de vegetação (arbóreo, arbustivo e
herbáceo) para melhor perceção da estrutura da vegetação.
A escala de abundância/dominância para estimativa visual de cobertura das espécies
vegetais utilizada é a de Braun-Blanquet.
Quadro 7.1 – Escala de Braun-Blanquet (adaptada)
ESCALA

DESCRIÇÃO

+

Cobertura inferior a 1%

1

Cobertura entre 1 e 5%

2

Cobertura entre 6 e 25%

3

Cobertura entre 26 e 50%

4

Cobertura entre 51 e 75%

5

Cobertura superior a 76%

Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos num Sistema de
Informação Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas.
O equipamento necessário para a realização da monitorização da flora será
constituído por máquinas fotográficas, lupas binoculares, prensas, papel de secagem,
guias de campo, GPS, entre outros.
Fauna
A caraterização da fauna ocorrente na área de estudo será baseada em compilação
bibliográfica será apoiada na análise de documentos (relatórios, artigos, livros) que
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existam sobre a fauna ocorrente na região, complementado com buscas de
referências na Internet, e trabalho de campo. A informação será introduzida numa
base de dados, sendo que de preferência para além da informação taxonómica será
incluída informação sobre o local de recolha da informação (tipo de habitat,
coordenadas geográficas, entre outros).
Com o inventário das espécies efetivamente detetadas no terreno e com a listagem
das espécies que poderão ocorrer na área, será possível a caraterização da
comunidade faunística local e avaliação do seu valor ecológico. Para esta análise
considerar-se-á os habitats observados e a informação dos requisitos ecológicos das
várias espécies. Esta será recolhida em Mathias et al. (1999) para os mamíferos, em
Equipa ATLAS 2008 para as aves, nos Relatórios Anuais de Desempenho Ambiental da
SOMINCOR (RADA) para os peixes e Loureiro et al., (2010) para os répteis e anfíbios.
A importância, em termos de conservação, da área de estudo será avaliada com base
nesta informação, considerando o estatuto de conservação das diferentes espécies de
acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), com a
Directiva Habitats (Directiva 92/46/CEE do Conselho) e com a Directiva Aves (Directiva
79/409/CEE do Conselho).
No que se refere ao trabalho de campo, serão analisados os diferentes grupos
faunísticos: Ictiofauna, anfíbios, répteis, avifauna, mamíferos, e invertebrados
aquáticos. Os inventários realizados em trabalho de campo serão confrontados com
bibliografia existente e traduzidos em cartografia, inserida em SIG.
Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos em SIG de modo a
construir uma cartografia com áreas utilizadas. O equipamento necessário para a
realização da monitorização de todos os grupos faunísticos será constituído por
binóculos, máquina fotográfica, guias de campo e GPS.
7.3.8

Qualidade do Ar
O presente capítulo tem como objetivo a identificação das principais fontes de
poluição atmosférica, móveis e fixas, assim como a caracterização e avaliação da
qualidade do ar da área de estudo.
A caracterização da zona envolvente da área de estudo, no que respeita à qualidade
do ar ambiente, será realizada com base em dados, disponibilizados pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), obtidos pela rede de monitorização da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve), assim como no
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programa de monitorização, realizado pela SOMINCOR junto das localidades de Neves
(Concelho de Castro Verde), Senhora da Graça de Padrões (Concelho de Almodôvar) e
A-do-Corvo (Concelho de Almodôvar).
Os elementos a reunir permitirão caracterizar a área de estudo nos seguintes aspetos:




Identificação das principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos na
área em estudo, incluindo fontes fixas e móveis;
Caraterísticas atuais da qualidade do ar ambiente;
Identificação e caracterização de recetores sensíveis ou potencialmente
sensíveis a impactes na qualidade do ar na zona envolvente do projeto.

A classificação da qualidade do ar será desenvolvida a partir da informação recolhida
pela rede de monitorização mencionada, assim como a partir dos indicadores
disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A área envolvente ao complexo mineiro é marcadamente rural com aglomerados
habitacionais dispersos, sendo que a emissão de poluentes atmosféricos se encontra
essencialmente no interior do próprio Complexo Mineiro de Neves-Corvo, prendendose com a sua atividade normal. Destaca-se a emissão de poeiras e gases de escape
para a atmosfera proveniente da movimentação de maquinaria e veículos.
7.3.9

Ambiente Sonoro
Pode considerar-se o ruído como um dos principais fatores que afetam o ambiente
contribuindo para a degradação da qualidade de vida, bem como da qualidade
ambiente no que respeita aos ecossistemas terrestres. Os problemas que lhe estão
associados resultam, frequentemente, de utilizações conflituosas de espaços comuns,
ou de zonas contíguas, e a sua resolução requer aproximações integradas e
fortemente articuladas com o ordenamento do território e com a gestão dos espaços
públicos.




Assim, será realizado um estudo da situação atual ao nível do ambiente
sonoro, tendo em conta os seguintes passos:
Levantamento dos potenciais recetores sensíveis;
Levantamento acústico, através de medições in situ, nos locais identificados
considerados suscetíveis de impacte.
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Todas as medições serão efetuadas em conformidade com o disposto na normalização
portuguesa aplicável, nomeadamente, a Norma Portuguesa NP 1730, sob o título
“Acústica – Descrição e Medição do Ruído Ambiente” e as alterações determinadas
na componente acústica do ambiente, em consequência do ruído propagado, a partir
do Complexo Mineiro em apreço, para locais vizinhos, deverá satisfazer aos requisitos
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado 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.
Será também tida em conta, na avaliação dos níveis sonoros que caracterizarão a
situação atual na área em estudo, a classificação acústica ao nível do município, caso
existente, a fornecer pelas Câmaras Municipais (mapa de ruído do concelhos
abrangidos pelo projeto).
Serão ainda considerados os resultados das monitorizações efetuadas no âmbito do
plano em vigor no complexo mineiro e estudos anteriores realizados.
Os pontos de medição e situações analisadas serão cartografados, incluindo portfólio
fotográfico, em complemento à apresentação das medições efetuadas, em quadros
elucidativos do tipo de situações em análise.

7.3.10 Sócioeconomia
Tendo em conta o tipo de projeto em análise e as contribuições que este
potencialmente poderá trazer ao nível da socioeconomia regional e local,
nomeadamente a criação de emprego, quer durante a fase de construção, quer
durante a fase de exploração, a análise socioeconómica ao nível do EIA assume um
papel relevante.
Assim, será realizado um estudo de caracterização ao nível das componentes
demográficas, económicas e sociais. Para este estudo serão, essencialmente tidos em
conta os dados fornecidos pelo INE, na sua versão mais recente, nomeadamente os
Censos e Anuário Estatístico da Região do Alentejo.
A informação será complementada, sempre que considerado relevante com
informação recolhida em campo e dados de estudos ambientais anteriores elaborados
pela SOMINCOR.
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Consideraram-se os níveis de abordagem regional e local sempre que os dados o
permitiram, com o objetivo de estabelecer a situação atual em relação às várias
componentes socioeconomicas, abrangendo entre outros fatores: a população e
emprego; infraestruturas económicas e sociais, acessibilidades e qualidade de vida da
população.
7.3.11 Paisagem
Apesar do projeto não afetar significativamente as características da paisagem atual,
atendendo a que as novas componentes do projeto se localizarão no interior de uma
infraestrutura existente e já integrada na paisagem, importa neste capítulo apresentar
uma caraterização detalhada, de modo a suportar a avaliação de impactes.
A metodologia que se propõe para a caracterização da situação atual tem como
objetivo conhecer e compreender o território, nomeadamente a sua dinâmica, o seu
funcionamento, bem como o seu resultado visual.
Esta caracterização compreende várias aproximações metodológicas; inicialmente
uma caracterização objetiva com o estudo dos elementos estruturantes do território e
estudo do funcionamento e da participação de cada elemento no espaço e,
posteriormente, uma caracterização mais subjetiva que é a caracterização e avaliação
do resultado visual do território – paisagem.
Após a análise de cada fator da paisagem e do seu padrão de influência, far-se-á uma
análise integrada, tentando identificar e conhecer padrões específicos de organização
do território manifestados de diferentes formas visuais, definindo unidades
homogéneas de paisagem (UHP). Esta análise terá também por base a ocupação do
solo, assim como a hipsometria, contribuindo para a definição das unidades da
paisagem.
Com base nestas UHP realizar-se-á uma caracterização visual da paisagem através dos
seus elementos mais marcantes, da qualidade visual e cénica, da capacidade de
absorção visual e dos seus principais componentes culturais.
Servirão de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de
Portugal à escala 1/25 000, elementos a obter nas visitas de campo, cobertura aérea e
bibliografia diversificada.
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7.3.12 Património Arqueológico e Etnológico
Este descritor assume relevância no âmbito do EIA, atendendo a que a área de estudo
tem elevado potencial e valor arqueológico. Foi identificada 1 ocorrência de interesse
patrimonial, em conflito com o projeto, associada às componentes de Expansão da
Lavaria do Zinco. Na zona envolvente à área de estudo foi ainda identificado um
número considerável de ocorrências patrimoniais.
A Área de Estudo do projeto, para efeitos do fator ambiental Património, corresponde
uma área de projeção superficial do jazigo do Lombador e instalação da nova chaminé
de ventilação, à envolvente da IRCL e a uma área de expansão da atual Lavaria do
Zinco, assim como a área envolvente destes elementos de projeto.
No âmbito do EIA pretende-se proporcionar uma perspetiva atualizada das
ocorrências de valor patrimonial, arqueológicas e edificadas, que se possam integrar
na área a afetar pelas componentes do projeto a construir, de modo a minimizar a sua
afetação.
Deste modo, numa fase inicial, a caracterização do património histórico-cultural nas
vertentes arqueológica, arquitetónica e etnográfica, na área de estudo, visando o
estabelecimento da situação de referência para posterior avaliação dos impactes
ambientais.
Os trabalhos arqueológicos serão realizados nos termos do estabelecido na legislação
em vigor, concretamente, o Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho, com as alterações
que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de Novembro e com
a adaptação da Circular “Termos de Referência para o Descritor Património
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004.
A equipa que irá realizar os trabalhos arqueológicos estará devidamente autorizada
pela DGPC - Direcção-Geral do Património Cultural, conforme definido no
Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. O pedido para a realização de trabalhos
arqueológicos será enviado para a Direção Regional de Cultura territorialmente
competente que tem entre outras atribuições a de “instruir e submeter à apreciação
da DGPC os pedidos de autorização para a realização de trabalhos arqueológicos…”
(artigo 2º, n.º 3 do DL 114/2012, de 25 de Maio).
A metodologia geral da caracterização da situação de referência ao nível do
Património terá como diretriz a Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia,
93

2014-366-02-AMB-08015

EIA do Projeto de Expansão do Zinco
Proposta de Definição de Âmbito

de 10 de Setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor do
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. Esta compreende quatro
etapas fundamentais:
 Pesquisa Documental, realizada antes do trabalho de campo e que
permite reconhecer as ocorrências patrimoniais pré-existentes na área
afeta ao projeto;
 Prospeção sistemática de toda a área de implantação do projeto;
 Sistematização e registo sob a forma de inventário;
Na componente patrimonial consideraram-se relevantes os materiais, sítios e
estruturas integrados nos seguintes âmbitos:


Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente, os
imóveis classificados ou outros monumentos e sítios incluídos nas
cartas de condicionantes dos Planos Diretores Municipais (PDM) e
Planos de Ordenamento Territorial;



Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não
estando abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de
investigação, em inventários da especialidade e ainda aqueles cujo
valor se encontra reconhecido;



Elementos singulares de humanização do território, representativos de
processos de organização do espaço e da exploração dos recursos
naturais de forma tradicional.

Como resultado, será analisado um amplo conjunto de vestígios arqueológicos
(achados isolados, manchas de dispersão de materiais, estruturas), vestígios de rede
viária, vestígios de indícios materiais de exploração de recursos naturais, estruturas
hidráulicas e industriais, estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade,
estruturas de apoio a atividades humanas e estruturas funerárias e religiosas. No EIA,
estes dados serão denominados, de forma genérica, como Ocorrências de Interesse
Patrimonial (OIP).
As ocorrências patrimoniais serão georreferenciadas sobre cartografia militar à escala
1:25.000.
A caracterização das OIP, em ficha individual, será executada com base no
preenchimento de diversos itens, entre os quais merecem destaque os seguintes:
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Referência (número de identificação, comum às varias formas de
representação utilizadas – fichas descritivas, quadros, mapas);
Topónimo (nome do sítio onde se situa, que pode ter origem em informantes
locais, na cartografia, na bibliografia ou outras fontes de informação;
Tipologia (que traduz a funcionalidade original da ocorrência, embora possa
assumir também carácter descritivo);
Cronologia (uma aproximação à época ou épocas de construção e/ou
utilização da ocorrência);
Estatuto (indica se a ocorrência está classificada ou inventariado, ao abrigo da
legislação sectorial, ou se está salvaguardada por condicionantes de
ordenamento do território);
Categoria (a qualificação, não exclusiva, como património arqueológico e
como património arquitetónico e etnológico);
Valor cultural (traduz uma hierarquização estabelecida no âmbito deste
Relatório, que é independente da prevalência de um estatuto de proteção).

Assim, no âmbito do EIA será devidamente apresentada esta análise integrando os
resultados obtidos, bem como medidas a preconizar devidamente aprovadas pela
Tutela com base inclusivamente em articulações prévias com os representantes da
mesma.
7.3.13 Gestão de Resíduos
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 produz, em grande quantidade rejeitados das
lavarias (resíduos perigosos) e outro tipo de resíduos, tais como escombro, que serão
identificados, caraterizados e quantificados em fase de EIA.
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).
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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 PCIP2 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.
7.3.14 Análise de Risco
O EIA deverá apresentar uma análise dos vários riscos ambientais, bem como dos
riscos de segurança de pessoas e bens que interfiram com terceiros na envolvente da
exploração, quer existentes quer espectáveis em resultado da implementação do
projeto, e que complementem os aspetos incluídos no Sistema de proteção e
segurança coletiva.
Por outro lado o EIA deverá incluir uma análise comparativa dos equipamentos, das
técnicas e dos métodos de exploração utilizados e propostos, numa perspetiva de
adoção das melhores técnicas disponíveis.
Estas análises, quando aplicável, deverão estar expressas quer ao nível da
caracterização da situação de referência, quer da avaliação dos impactes ambientais
esperados e, como consequência, ter repercussões nas medidas de minimização
propostas.
Posteriormente, na fase de acompanhamento da atividade deverá considerar-se uma
permanente avaliação dos riscos acima identificados e, em resultado, o ajustamento
do faseamento das medidas de minimização a implementar, em alinhamento com as
atividades propostas e a desenvolver nos vários Programas e tendo como
enquadramento o Plano de Análise de Risco da Mina aprovado.
7.4

Metodologia Geral de Tratamento de Informação
O tratamento, análise espacial da informação e produção cartográfica no âmbito do
EIA do projeto será realizado com recurso às tecnologias de geoprocessamento da
informação, constituindo dessa forma um Sistema de Informação Geográfica (SIG),
que apoiará as fases de elaboração do EIA.

2 PCIP – Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto)
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Esta opção é devida ao facto dos fatores ambientais a abordar no EIA terem
viabilidade espacial, pelo que a sua correta representação cartográfica assume um
significado relevante no suporte à caracterização da situação de referência e à
previsão e avaliação dos impactes ambientais.
Outra vantagem da abordagem do EIA através de tecnologia SIG consiste na
integração de toda a informação de base necessária à realização dos estudos e da
informação temática que vai sendo produzida, podendo o sistema desenvolvido ser
utilizado futuramente em ações de monitorização.
Na fase inicial a componente de SIG assumirá um papel relevante na medida em que
determinará a evolução dos trabalhos relativamente à qualidade dos dados a
manipular pelas equipas envolvidas no estudo e fornecerá um conjunto apreciável de
informação georreferenciada de base, que constitui a informação estruturante para a
realização do estudo.
É por isso que se considera fundamental, nesta fase, a validação da informação a
disponibilizar aos diversos elementos da equipa. De forma a evitar-se duplicação de
esforços e a utilização da mesma informação proveniente de diversas fontes, a
informação estruturante será disponibilizada a partir do coordenador da equipa, à
qual terão acesso os restantes elementos da equipa envolvida no EIA.
Do mesmo modo, a informação produzida chegará à coordenação onde será validada
antes do seu processamento. Desta forma, poderão partilhar informação que foi
processada de acordo com as metodologias e formatos definidos, através de canais de
fluxo de informação previamente definidos e acordados.
Os elementos gráficos a representar as áreas temáticas que serão abordadas no
âmbito do referido estudo serão organizados de forma a estabelecerem relações de
vizinhança, conectividade e contiguidade (topologia) entre eles.
Utilizar-se-á o software de SIG Environmental Systems Research Institute, INC (ESRI),
nomeadamente ArcGIS v. 10 (marca registada da ESRI - Environmental Systems
Research Institute, INC) e as suas extensões Spatial Analyst e 3D Analyst.
Os níveis de informação espacial serão representados através das entidades
elementares, que serão os Arcos (para elementos lineares), Nós (para os pontos
iniciais e finais de cada arco), Pontos (para elementos pontuais), Polígonos (para
elementos que tenham representação em área), e Anotações (para representação de
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informação textual em complemento da informação gráfica). Serão também utilizados,
sempre que necessário, os conceitos de Regiões (no caso de partilha do mesmo
espaço geográfico por entidades temáticas diferentes com expressão poligonal, como
é o caso da divisão administrativa ou associações de elementos florísticos ou
faunísticos), Routes (para a utilização em estruturas lineares como é o caso das redes
viária, hidrográfica ou de rega, permitindo a agregação de arcos de uma entidade num
único objeto com vista à sua caracterização através de atributos e à atribuição de
informação alfanumérica). Para o apoio na digitalização e referência geográfica dos
mapas a construir serão utilizados os Tics (pontos de controle para os cantos das
cartas militares, para a utilização de miras da quadrícula Gauss a utilizar ou para
outros elementos de georreferenciação como é o caso dos vértices geodésicos).
Todos os elementos geográficos, além das coordenadas e relações topológicas que os
caracterizam, serão associados a tabelas de atributos alfanuméricos que os identificam
univocamente.
Este modelo de dados geo-relacional permite também a integração de informação
complementar como imagens e gráficos enriquecendo assim a informação temática a
abordar.
7.5

Entidades a Consultar
Durante o desenvolvimento do EIA, serão contatadas algumas entidades, destacandose as seguintes:


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



Câmara Municipal de Castro Verde;



Câmara Municipal de Almodôvar;



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



Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);



Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
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Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I.P (LNEG);



Instituto Português do Mar e da Atmosfera;



Direção Geral do Património Cultural (DGPC);



Direção Regional da Cultura do Alentejo (DRCA).

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES

8.1

Metodologia de Identificação e avaliação de impactes

8.1.1

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;
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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;



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.
8.1.2

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.
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8.1.3

Previsão de impactes
A previsão inicia-se no próprio momento da identificação de impactes e tem como
objetivo fundamental aprofundar o 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.

8.1.4

Avaliação de impactes
A avaliação de 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).
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.
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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.
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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
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
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projeto. No caso de só se virem a manifestar a prazo, são classificados de médio
(sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo.
No Quadro 8.1 apresentam-se os principais critérios a utilizar na caracterização de
impactes.
Quadro 8.1 – Critérios classificadores a utilizar na Avaliação de Impactes Ambientais
CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE
Natureza

AVALIAÇÃO
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
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8.1.5

Avaliação da significância dos impactes
Como importante etapa no processo de avaliação global de impactes deverá ser
efetuada a análise quanto à sua possibilidade de mitigação, ou seja, se é
aplicável/viável a execução de medidas mitigadoras (impactes mitigáveis) ou se os
seus efeitos se farão sentir com a mesma intensidade independentemente de todas as
precauções que vierem a ser tomadas (impactes não mitigáveis).
Quadro 8.2 – Classificação da possibilidade de mitigação de impactes ambientais

POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO

Mitigável
Não mitigável

Finalmente, procurará atribuir-se uma significância (avaliação global) aos impactes
ambientais induzidos pelo projeto, para o que é adotada uma metodologia de
avaliação, dominantemente qualitativa, que permite 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 é 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 terá em conta o
resultado da classificação atribuída nos diversos critérios apresentados, 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.
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Quadro 8.3 – Classificação da significância de impactes ambientais
Não significativo
SIGNIFICÂNCIA

Pouco significativo
Significativo
Muito significativo

8.2

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 serão seguidos os seguintes
passos:


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.

Neste modo, não se dispõe de informação, sobre projetos futuros na área envolvente
do projeto que possam ser cumulativos em termos de impactes.
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9

PROPOSTA METODOLÓGICA
MONITORIZAÇÃO

PARA

A

ELABORAÇÃO

DO

PLANO

GERAL

DE

A monitorização consiste, segundo o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro,
num “p
desses efeitos po
das medidas pre
significativos de- correntes da

”.

De acordo com o diploma referido o EIA deve incluir as diretrizes da monitorização,
identificando os parâmetros ambientais a avaliar, as fases do projeto nas quais irá ter
lugar e a sua duração, bem como a periodicidade prevista para a apresentação dos
relatórios de monitorização à autoridade de AIA.
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.
Monitorizar implica, pois, 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.
Avaliar o significado da mudança atribuível às ações do projeto implica estabelecer
nexos de causalidade entre as ações do projeto e as mudanças verificadas.
Tendo isto em conta a definição do programa de monitorização deverá seguir os
seguintes passos:
1. Compilação dos impactes e medidas mitigadoras e potenciadoras de impactes;
2. Com base na análise dos impactes, definição de medidas e orientações
estabelecidas, serão definidas as dimensões a analisar no programa de
monitorização;
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3. Para cada uma das dimensões a monitorizar devem ser considerados os
seguintes aspetos:


Identificação das ações do projeto;



Síntese do impacte esperado/questões chave a analisar;



Síntese das medidas propostas;



Objetivos da monitorização;



Elaboração de estudos de base para estabelecimento da situação de
referência no “tempo zero”;



Ações de monitorização:
o

Locais a monitorizar;

o

Parâmetros a monitorizar;

o

Frequência das monitorizações;

o

Metodologias;

o Comunicação de resultados.
O Complexo Mineiro Neves-Corvo tem atualmente implementado um plano de
monitorização, no âmbito da Licença Ambiental (LA nº19/2008) e DIA do Estudo de
Impacte Ambiental do Projeto “Mina Neves-Corvo 2007”, em que são monitorizados,
os seguintes fatores ambientais:


Recursos Hídricos Subterrâneos;



Recursos Hídricos Superficiais;



Estado das Massas de Água;



Sistemas Ecológicos;



Qualidade do Ar;



Ambiente Sonoro.

Atendendo às intervenções previstas para o Projeto em estudo, pretende-se no EIA
preconizar um Plano de Monitorização que se articule com o já existente, sendo de
destacar nesta fase, a necessidade de monitorizar o ambiente sonoro, nas imediações
dos recetores sensíveis que possam ser afetados pelo funcionamento da nova
chaminé.
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10 PLANEAMENTO DO EIA
10.1

Proposta de Estrutura
O resultado dos trabalhos realizados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental serão
apresentados num Relatório Síntese do EIA, para o qual se propõe a seguinte
estrutura:
No Capítulo 1, Introdução, é feita a identificação do proponente, a identificação do
projeto e da fase de desenvolvimento do mesmo, a identificação 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 respetivos
antecedentes.
No Capítulo 2, Caracterização geral do complexo mineiro 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 e a sua conformidade com
os instrumentos de gestão territorial.
No Capítulo 5, Descrição do Projeto, salientam-se os principais aspetos relacionados
com o projeto e respetivo enquadramento territorial, nomeadamente:


Descrição do projeto;



Projetos complementares ou subsidiários;



Programação temporal das várias fases do projeto;



Investimento global;



Localização do projeto;



Ordenamento do território e condicionantes;



Áreas Sensíveis.

No Capítulo 6, Metodologia do EIA, é descrita a metodologia aplicada no
desenvolvimento do estudo, bem como as entidades contactadas.
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No Capítulo 7, Âmbito do EIA e Enquadramento do projeto, em que 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, 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, 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 10, Plano Geral de Monitorização, são apresentadas as diretrizes a que
obedecerá o Plano Geral de Monitorização.
No Capítulo 11, Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, identificam-se os aspetos e
variáveis que deverão ser alvo de obtenção futura de informação.
No Capítulo 12, 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, assim como dos principais aspetos a contemplar no Plano Geral de
Monitorização.
No Capítulo 13, Referências Bibliográficas, apresenta-se a bibliografia consultada
durante a realização do EIA.

10.2

Equipa técnica e meios utilizados
Com vista à boa prossecução dos trabalhos, a PROCESL conta com uma Equipa Técnica
pluridisciplinar que detém um conhecimento aprofundado das matérias em análise e
uma experiência relevante em Estudos de Impacte Ambiental (EIA) e Estudos de
Incidências Ambientais (EIncA) de diferentes tipologias de projetos, bem como
projetos semelhantes.
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A equipa integrará um núcleo de coordenação geral e técnicos experientes,
pertencentes ao quadro permanente da PROCESL, abrangendo as mais diversas
especialidades de engenharia.
Para os trabalhos no âmbito do ambiente sonoro, será necessário o recurso a um
laboratório acreditado para a realização das medições de ruído.
Os trabalhos de arqueologia serão da responsabilidade de arqueólogos reconhecidos
pela DGPC.
No que respeita a meios materiais, a PROCESL tem disponíveis os equipamentos
necessários à boa prossecução dos trabalhos de campo e de gabinete. De salientar, ao
nível de cartografia e análise espacial, o equipamento disponível – tablet PC Algiz7,
que inclui o software ArcPAD, de mapeamento e tratamento de informação
geográfica, permitindo a portabilidade e mobilidade dos dados, bem como a edição de
conteúdos.
Através deste software, conseguem-se recolher dados no campo de forma fiável,
partilhar dados para tomada de decisões rápidas, manusear facilmente os dados
georreferenciados (geograficamente localizados) permitindo em campo alterar e
acrescentar as informações. O GPS externo e as câmaras digitais permitem, em
conjunto, aumentar a precisão e validar bases de dados, melhorando a produtividade
da equipa no campo.
10.3

Apresentação dos Resultados Obtidos no Estudo
A apresentação dos resultados do EIA será realizada de acordo com as disposições
legais em vigor e os procedimentos previstos na organização da informação para
suporte do processo AIA, avaliação do EIA pela Comissão de Avaliação nomeada e
processo de Consulta Pública. Serão produzidos os seguintes Relatórios Finais do
Estudo:


Relatório Técnico, com a apresentação técnica de todos os trabalhos de
especialidade desenvolvidos, das suas principais conclusões e recomendações,
assim como da respetiva integração e conclusões finais. Será organizado num
número de tomos ou volumes ajustado à boa justificação técnico-científica de
todas as matérias estudadas. Nos tomos que constituirão os Anexos serão
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incluídos todos os documentos escritos de suporte, tabelas e quadros
extensos, peças desenhadas, cartografia produzida, de suporte aos trabalhos
desenvolvidos, às escalas exigidas (1:25 000) ou outras convenientes,
fotografias, assim como a listagem da bibliografia consultada;


Resumo Não Técnico, que se destina à Consulta Pública e que, como tal,
conterá a informação mais relevante do Relatório Técnico, escrita numa
linguagem acessível à população em geral.
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