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Mina de Neves Corvo  - Introdução

• Localiza-se no concelho de  Castro Verde, 

a cerca de 200 km a sul de Lisboa.

• O jazigo foi descoberto em 1977, está 

em exploração desde 1988, pela 

Somincor - Sociedade Mineira de Neves-

Corvo, SA.

• Empresa subsidiária integral do grupo 

Lundin Mining Corporation (LMC), do 

Canadá, com explorações em Portugal, 

Espanha, Chile, Suécia e EUA
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O Grupo Lundin Mining Corporation

1. Lundin Mining holds an indirect 24% equity stake in the world-class Tenke Fungurume copper/cobalt mine in the Democratic Republic of Congo and in the Freeport Cobalt Oy business, which includes a cobalt refinery located in Kokkola, 

Finland.

2. Lundin Mining holds an 80% interest in Candelaria.

TSX: LUN OMX: 
LUMI

Mkt Cap: 5.9B
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Mina de Neves Corvo  - Caracterização

• Mina subterrânea, polimetálica, jazigo 

tipo VMS, localizada na Faixa Piritosa 

Ibérica. Capacidade extracção 5 Mt.

• Maior mina de Portugal e uma mina 

de classe mundial pelos seus teores 

anormalmente elevados em Cobre, 

Zinco e Estanho.

• Produção e concentrados de Cobre, 

desde 1989, de Estanho (1990-2005) e 

de Zinco desde 2006
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Mina de Neves Corvo – vista aérea

Zona industrial

Reservatório do 
Cerro da Mina

Instalação de Resíduos do 
Cerro do Lobo

Central da Pasta
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Extração e Processamento

Toneladas 2012 2013 2014 2015 2016

Tratadas Cobre 2.511.938 2.525.334 2.503.354 2.542.355 2.386.185

Tratadas Zinco 542.877 973.880 1.102.494 1.013.897 1.048.920

Concentrado 
Cobre 227.886 235.200 216.811 231.912 231.485

Concentrado 
Zinco 80.330 116.680 157.690 138.347 139.397

Rejeitado
produzido 2.746.599 3.147.335 3.231.348 3.176.353 3.060.132

Escombro
extraído 1.242.123 740.789 429.168 148.989 6.420

• Extração de minério após britagem no fundo

• Produção de concentrados por métodos convencionais de moagem e flutuação. 

• Separação dos produtos sem valor económico – designado  por Rejeitado: Pirite 

(84% a 90% peso), gangas e óxidos.
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Resíduos Mineiros – Escombro e Rejeitados

• Escombro: constituído por rochas vulcânicas ácidas, xistos e grauvaques, com

pirite disseminada  Produção de ARD  custos elevados de armazenamento e

gestão (sustentabilidade da operação).

• Usado no enchimento dos desmontes – wastefill, incremento desde 2014.

• Armazenamento à superfície, após britagem no fundo da mina (granulometria

contínua de 0 a 200 mm) em duas escombreiras(E1A e E1B) que não podem

existir no final da vida da mina.

• Utilizado na IRCL na construção de coberturas e bermas de contenção – co-

deposição.

• Rejeitados: são um material bastante fino, de granulometria inferior a 100  e

com d80 da ordem dos 30  a 50 .

• Constituídos por Pirite  produção de ARD  custos elevados de

armazenamento e gestão (sustentabilidade da operação)
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Resíduos Mineiros - Toneladas

• Em 2016:

Rejeitados

• 3,1 Mt produzidas

• 1,2 Mt reutilizadas no enchimento da mina

• 1,9 Mt  armazenadas na IRCL

Escombro

• 6 Kt de escombro extraído

• No final de 2016:

• 41,6 Mt de rejeitados armazenados na IRCL, 10 Mt como rejeitados espessado.

• 5,5 Mt de escombro armazenadas na IRCL: co-deposição

• 3,5 Mt (1,6 Mm3) de escombro armazenadas temporariamente nas 
escombreiras
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• Uma gestão inadequada dos resíduos e instalações de armazenamento
pode conduzir a situações de riscos elevados para o ambiente, saúde
pública e segurança das populações.

• Os resíduos produzidos na Somincor são considerados como “perigoso”
(rejeitados) e como “não inerte não perigoso” (escombro).

• A gestão destes resíduos, não sendo o “core business” da empresa,
representa um encargo financeiro muito elevado que em muitos casos
poderá decidir a sustentabilidade da operação.

• As instalações de armazenamento de resíduos mineiros, existentes na
Somincor, classificam-se como Instalações da Classe A (classe mais
exigente do ponto de vista de gestão e manutenção) de acordo com a
legislação em vigor.

Gestão de Resíduos Mineiros
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• O material rochoso (rocha encaixante do jazigo) desmontado durante os trabalhos
de desenvolvimento da infra-estrutura da mina de Neves Corvo é designado por
escombro.

• O escombro é constituído por rochas vulcânicas ácidas, xistos e grauvaques e alguns
xistos negros, contendo sulfuretos disseminados resíduos não inertes e não
perigosos.

• Granulometria contínua 0 a 200 mm após britagem no fundo da mina.

Escombro  - caracterização
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Escombro - Armazenamento e Reutilização
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Plano de Monitorização:

• Inspeção Visual Aterros e Sistema Drenante

• Controlo das quantidades movimentadas (entrada e saída)

• Controlo do método de deposição (geometria e execução camadas)

• Monitorização de 6 Piezómetros entre E1 e Ribeira Oeiras:

 Níveis piezométricos

 Qualidade da água subterrânea

• Projeto de reabilitação:

• Campanha de caracterização geotécnica:

• Reabilitação de taludes e construção de faixa de proteção.

• Reabilitação da rede de drenagem (coleta eficaz das águas de escorrência
superficial para envio para a instalação de rejeitados; desvio destas águas da
Ribeira de Oeiras.)

Escombreiras – Reabilitação e monitorização
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Rejeitados – deposição e gestão até 2010

• Rejeitados depositados subaquaticamente na albufeira da Instalação de Resíduos
do Cerro do Lobo (IRCL).

• Este método de deposição permite uma minimização da oxidação, sendo
considerado uma MTD para gestão de rejeitados de sulfuretos.

• Obriga a uma cobertura de água permanente durante a exploração e ao
encerramento no final da vida da mina ou da vida da instalação, com a aplicação
de uma cobertura a seco gestão de água a par da gestão de rejeitados

• A Somincor localiza-se numa região de clima semi-árido  evaporação é o triplo
da precipitação.
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Gestão de Rejeitados – Gestão Interna

Desde 2010:

• Duplicação das toneladas de 
rejeitados utilizadas no enchimento 
da mina  aumento da utilizaçao de 
pastefill (95%rejeitado ; 5%cimento).

• Abandono progressivo da da
utilização de Backfill (95% areia, 3% 
rejeitado, 2% cimento)

• Tratamento de minério de mais baixo
teor  aumento toneladas de
rejeitados de rejeitados
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IRCL - Descrição

• Construída em forma de barragem de

enrocamento, criando uma albufeira com

capacidade total de 20 Mm3 e 17Mm3 para

armazenamento subaquático de rejeitados.

• Constituída pelo corpo principal e 3

portelas, com 3,3 Km de desenvolvimento

total e 42 m de altura máxima acima da

fundação.

• Descarga nula para o meio ambiente
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IRCL – fases de construção

• Alteamentos para

jusante

• Núcleo de argila

(1ªfase)

• Geomembrana (2ª,

3ª e 4ª fases)
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IRCL – Instrumentação Corpo Principal
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Rejeitados – alternativa de deposição

• A capacidade da IRCL para armazenamento subaquático de rejeitados

esgotada no final de 2011, mas as reservas conhecidas permitiam um

prolongamento da vida da mina até 2026.

• Em 2000 foi decidido dar início à investigação de um método alternativo de

deposição de rejeitados – Tecnologia de Espessamento de Rejeitados

• Resposta atempada a esta situação, sem comprometer a sustentabilidade da

operação (iniciada antes do último alteamento).

• Sem mais alteamentos dos aterros nem deposição subaquática de rejeitados

• Investigação foi desenvolvida durante um período de 9 anos (2000 - 2009),

tendo culminado com o desenvolvimento do projeto de engenharia de

detalhe e construção.
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Rejeitados espessado – resultados obtidos

• Construção sequencial de áreas de deposição na albufeira da IRCL e expansão

vertical do depósito, com bermas construídas com escombro

• Encerramento progressivo das áreas de deposição esgotadas – durante a fase de

operação da empresa - com uma cobertura, que inclui uma camada de escombro,

estudada para manter níveis de saturação elevados os rejeitados espessados.

• Co-deposição dos resíduos produzidos em Neves Corvo, permitindo o

armazenamento da totalidade do escombro provisoriamente armazenado na

escombreira e a produzir.

• Duplicação da capacidade de armazenamento sem alteração das cotas dos

aterros, nem alteração da sua zona de implantação

• Construção de um novo reservatório para gestão de água
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Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo

- IRCL
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Espessamento dos Rejeitados

• Dois espessadores (DCT) instalados.

• Valores característicos :

• 66% de sólidos

• 1,88 ton/m3

• Sem segregação aquando da deposição

• De Novembro 2010 a Abril 2015
depositados na área amarela enquanto
não estava construído o novo
reservatório para água.
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IRCL - layout actual – 5 níveis (s/ expansão)

 Licenciamento em curso de expansão vertical da IRCL – 5 níveis

 Cota máxima de 267m (12 metros acima coroamento)

 Armazenamento até 2019
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IRCL – layout futuro – 10 níveis (s/ expansão)

• Cobertura final semi-permeável

• Materiais limpos de pedreira

• Coberto vegetal

• Licenciamento futuro: mais 5 níveis.

• Armazenamento até 2026
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Rejeitado espessado deposição, consolidação e 

alteamento
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Rejeitados espessados - monitorização

Ao contrário do que acontecia com a deposição subaquática de rejeitados, a
deposição emersa acarreta um incremento de monitorização:

• Cotas de deposição e assentamentos

• pH e condutividade da água dos rejeitados e águas de escorrência/libertada

• Granulometrias, densidade in situ, peso específico partículas e índice de vazios

• Pressões neutras nos rejeitados

• Aplicação de escombro (quantidades e estabilidade de diques)

• Campanhas geotécnicas com CPTu e amostragem para ensaios laboratoriais
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Mina de Neves Corvo – Projecto Zinco (ZEP - expansão)

• Aumento da capacidade da instalação de processamento de Minério de 

Zinco de 1,1 Mtpa para 2.5 Mtpa
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O Caso Base, do novo Plano, 

cabe dentro da atual área de 

implantação da IRCL (aterro de 

contenção).

O ZEP implica a expansão 

para montante da atual área 

de implantação.

IRCL – Projecto Zinco (Expansão)
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• Devido aos altos custos associados com a gestão e armazenamento de resíduos
mineiros de acordo com as MTD, a Somincor está a produzir o mínimo possível e a
reutilizar internamente o máximo possível  objetivo atual da UE  economia
circular

• Estes custos têm um peso considerável no orçamento geral da empresa

• Qualquer solução que valorize estes resíduos, criando novos campos de aplicação,
poderá reduzir a quantidade a ser armazenada em estruturas especificas, adiando /
eliminando a necessidade de novas expansões e permitindo a construçõ de estruturas
de menor dimensão.

• A Somincor tem curso investigações, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro e com a Universidade de Aveiro, para a possibilidade de ativação alcalina e
geopolimerização de rejeitados e escombro e sua reutilização como matéria prima
(Economia Circular) noutros produtos/industrias.

• A Somincor participa também no projecto ITERAMS – EU funded Tailings Management
project (Economia Circular).

Resíduos Mineiros – Valorização 

Economia Circular 
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Ativação alcalina

• Produção de uma matriz ligante,
através da dissolução e posterior
reorganização de fontes ricas em
aluminossilicatos amorfos:

UTAD - Incorporação de resíduos mineiros em

ativação alcalina

Objetivos

• Produção de ligantes alternativos,
baseados na ativação alcalina de
resíduos industriais, para substituição
de ligantes convencionais (e.g. cimento
ou cal), com vantagens mecânicas,
ambientais e financeiras

Duplo efeito:

• Redução impactes ambientais
relacionados com produção de cimento
(estima-se que a indústria produz 10%
do total de CO2 emitido)

• Reintrodução de resíduos na cadeia de
valor, evitando a sua deposição em
aterro, nalguns casos após dispendiosos
tratamentos

Precursor
(fontes de 

aluminossilicatos em 
estado sólido, 
normalmente 

resíduos industriais, 
e.g. cinzas volantes)

Ativador
(solução alcalina, 

normalmente 
NaOH e/ou silicato 

sódio)



Enquadramento

A inertização deste resíduo permite a
utilização como material de construção
(sobretudo na vertente geotécnica), com
vantagens significativas ao nível da
redução de custos financeiros e
ambientais:

• Construção e manutenção de
infraestruturas de armazenamento de
menor dimensão

• Disponibilização de grandes quantidades
de um material de construção de
elevada qualidade (densidade 1.3x a
1.4x superior à de um agregado natural
comum)

UTAD - Incorporação de resíduos mineiros em ativação

alcalina

Estratégia

• Ativar diretamente o rejeitado
(custo acrescido devido à
necessidade de calcinação prévia)

• Rejeitado é único constituinte da
matriz inerte (sem solo), com
utilização de precursor (cinzas)
ativado

• Rejeitado faz parte da matriz inerte
(juntamente com solo), corrigindo
curva granulométrica, com
utilização de precursor (cinzas)
ativado



UTAD - Incorporação de resíduos mineiros em ativação alcalina

ID Composição

M1.1 10% cinza+90%areia

M1.2 20% cinza+80%areia

M2.1 10% cinzas+90%rejeitado

M2.2 20% cinzas+80%rejeitado

M3.1 50% areia+45%rejei+5%cin

M3.2 50% areia+40%rejei+10%cin



UTAD - Incorporação de resíduos mineiros em ativação
alcalina

90% Areia

10% Cinza

90% Rejeitado

10% Cinza

80% Rejeitado

20% Cinza

50% Areia

45% Rejeitado

5% Cinza

50% Areia

40% Rejeitado

10% Cinza



Resultados do Objetivo:  

Ativação alcalina de Rejeitados e incorporação em materiais de construção

1. Geopolímeros em blocos:

• Devido ao seu teor de Sílica e Alumina os rejeitados não são adequados para a

formação de peças ou blocos por ativação alcalina (geopolimerização);

• Apenas com a combinação com materiais ligantes auxiliares (metacaulino, por

ex.) se conseguiram obter blocos com valores de resistência interessantes (>20

MPa). Os rejeitados funcionam como um agregado dado que a sua capacidade

como ligante é baixa.

• Foi avaliada a trabalhabilidade em fresco e está em avaliação a capacidade de

retenção de metais pesados e outros constituintes nos geopolímeros

produzidos com estes resíduos.

UA - “Valorização de resíduos mineiros em materiais de construção”



2. Incorporação em betões autocompactáveis:

• Os rejeitados foram incorporados como fillers em
betões autocompactáveis (BAC) e foi possível
obter resistências da ordem dos 50 MPa num
betão AC tipo III (slump>650 mm);

• Está em curso a caracterização de outras
propriedades relevantes para este tipo de betões
(trabalhabilidade e durabilidade).

3. Incorporação em materiais cerâmicos de
construção:

• Os rejeitados foram incorporados com sucesso
em pastas cerâmicas de construção (tijolo, telha)
resultando em produtos de elevada resistência;

• A taxa de incorporação máxima é limitada pelo
teor de sulfatos e sua decomposição devido à
limitação das emissões no processo.

BAC: Slump – 750 mm
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Muito Obrigada pela vossa atenção

A autora agradece à Somincor a permissão dada
para apresentação dos dados constantes nesta
publicação.


