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O Grupo LUNDIN MINING

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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Neves-Corvo - Mais de 25 anos de Exploração Responsável

A Mina de Neves-Corvo está concessionada à 
SOMINCOR-Sociedade Mineira de Neves-Corvo S.A.,

- 1988 – Joint Venture entre o Estado Português e a Rio 

Tinto começa a exploração. Custo Capital Total do 

projeto foi de 320 Milhões de Dólares. 

- 1989 – Início da Produção de Cobre.

- 1990 – Início da Produção de Estanho.

- 2004 – Aquisição pela Eurozinc.

- 2006 – Início da Produção de Zinco (Produção 

duplicada em 2013).

- 2006 – Aquisição pela Lundin Mining através de uma 

fusão com a Eurozinc.



4

Neves-Corvo – Operação Atual

- Mina Subterrânea 

(capacidade extração de ≈ 5 

Mtpa)
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A SOMINCOR em números

10.120 horas de treino de brigadista

3.6 milhões
de horas 
trabalhadas

pessoas
54

empresas
contratadas

2.500  
Induções em
segurança

5441 amostras e testes recolhidos HI

200 km de galerias
1.300 metros de 
profundidade

Frota ligeira: 314 

Frota pesada: 284

5.000 milhões
Ton extraídas

189.000 refeições servidas
1.25 milhões de ensaios lab
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A visão & a missão

Garantir a segurança, saúde e bem-estar dos funcionários, empreiteiros 
e visitantes é um valor fundamental na SOMINCOR e na Lundin Mining.  

• Nós acreditamos em Zero Harm e no conceito de que todas as 
lesões são evitáveis.

• O nosso objectivo Zero Harm é garantir que todas as pessoas 
regressam aos seus lares, de forma segura e com saúde, a cada turno 
e a cada dia.
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Departamento de segurança – NEVES CORVO

DEPARTAMENTO DE 
SEGURANÇA

RESPOSTA À 
EMERGÊNCIA

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

HIGIENE 
INDUSTRIAL
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Plano de higiene industrial 2017

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

Poeiras Totais e Respiráveis

Vibrações

Ruído Fichas Individuais

Silica

Metais Pesados (Pb, As, Hg)

Amianto

Partículas Diesel (Comp. Carbono)

Legionella

Gases (NO, NO2)

Gases (CO, SO2, O2)

Ambiente Térmico

Radiações Ionizantes

Fumos de Soldadura

Radiações Óticas

Iluminância

2000 Medições - Ventilação

30 Medições

66 Medições + 132 Dosimetria

160 Medições 

40 Medições

2000 Medições - Ventilação

91 Medições S 39 Medições

160 Medições

160 Medições

12 Medições

7 Medições

184 Medições

160 Medições

160 Medições

40 Medições
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EUROMINES

A lundin Mining é membro da EUROMINES – European Association of
Mining Industries.

As concentrações de NO, NO2 e CO existentes nos locais de trabalho 
subterrâneo surgem essencialmente da utilização de explosivos e 
circulação automóvel com motores a diesel.

A utilização de motores a diesel, a médio prazo, continuará a ser uma 
realidade.

A eliminação total de emissões não é tecnicamente possível.
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EUROMINES

Quais os postos de trabalho a que dizem respeito as emissões em 
ambiente subterrâneo?

Desafios técnicos e científicos:
 Não há modelos elétricos para todos os ciclos;
 Será possível testar veículos elétricos para 

transporte de pessoal;
 As dimensões, tipo e configuração de diferentes 

minas pode inviabilizar a aquisição e utilização 
de veículos elétricos;

 Terá de haver um período de adaptação e 
substituição por equipamentos com tecnologia 
mais limpa. O rendimento dos veículos a diesel 
para transporte de minério não poderá ser 
facilmente alcançável por energia elétrica.
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EUROMINES – Controlo tecnológico

A manutenção preventiva de motores é uma importante estratégia para:
• Controlo das emissões de NO, NO2 e CO;
• Garantir a longevidade do equipamento;
• Reduzir a exposição individual de trabalhadores aos gases de escape.

Os motores disponíveis atualmente são mais eficientes em termos 
ambientais do que os antecessores.

A substituição do equipamento por outros com tecnologia mais limpa 
requer um investimento avultado que pode por em causa a viabilidade 
da exploração mineira.
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EUROMINES – Tecnologias de depuração de poeiras e gases

Sistema catalisador

Desenhados para controlo de monóxido de carbono e hidrocarbonetos.

Filtros de partículas diesel

Removem fisicamente partículas sólidas.

Tecnologia SCRT 

Permite a redução de 90% nas emissões de monóxido de carbono, 
hidrocarbonetos e partículas sólidas e 70% no caso de NOx.
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EUROMINES - Explosivos

Os explosivos utilizados hoje em dia são resultado de estudos ao longo 
dos anos e emitem muito menor quantidade de NO, NO2 e CO.

A disponibilidade das frentes de trabalho aumentou ao longo do tempo, 
uma vez que os subprodutos resultantes de uma detonação são:
• Em menor concentração – se compararmos a utilização de ANFO com 

EMULSÃO;
• Facilmente evacuados das frentes de trabalho com recurso a 

ventiladores secundários.
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EUROMINES – Medidas de controlo e proteção individual

Proteção ocular e respiratória

Medições permanentes da concentração de gases na atmosfera

Instalação de sistemas estacionários para deteção de gases

Teste e medição das emissões dos motores a diesel (à saída do escape 
para relação com indicação do fabricante).
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EUROMINES – Tribunal Europeu em Bruxelas

Da reunião ocorrida em fevereiro de 2017, a EUROMINES recorreu ao 
Tribunal Europeu em Bruxelas, para expor as preocupações e riscos para 
a industria mineira:
1. Propor um estudo (2,5 anos) neutro e transparente antes de decisão 

final.
2. Implementar protocolos de boas práticas com dados concretos.
3. Não foram tidos em conta planos de ação anteriores da EUROMINES.
4. Não há nexo causal entre o registo de doenças profissionais e à 

exposição ao NOx.
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Medidas preventivas

Medidas organizacionais já implementadas:

 Adequado planeamento dos trabalhos.
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Medidas preventivas

Medidas organizacionais já implementadas:

 Garantir uma eficiente gestão da ventilação primária e secundária, 
através de controlo da operacionalidade e arranque ao inicio dos 
turnos de trabalho por telemetria.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Medidas organizacionais já implementadas:

 Na fase de aquisição de equipamentos, selecionar 
preferencialmente os equipados com posto de condução isolado e 
dotados de motor com tecnologia Diesel SCR (Selective Catalytic
Reduction).

 Disponibilização de aditivos para combustível que atuam sobre os 
gases de escape dos motores dos veículos como conversor catalítico 
para reduzir as nocivas emissões de óxido de nitrogénio gerados nos 
processos de combustão. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Medidas organizacionais já implementadas:

 Alteração da tecnologia na fase de operação de máquinas, sendo 
substituído o modo diesel por modo elétrico – Equipamentos de 
carregamento de pegas.

 Reforçar a monitorização dos gases de escape emitidos pelos 
equipamentos móveis em utilização.

 Atender e patrocinar a permanente evolução do tipo de explosivos e 
respetivos acessórios utilizados.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Medidas organizacionais em fase de planeamento/implementação:

TP387

700 Level
Crusher

Crusher 260 Level

CV702

915 GP Level

Crusher Chamber

Silo 2

LSRAM 07 Conveyor #1
1225 m 

LSRAM 06 Conveyor #2 
1076 m

LSRAM 05 Conveyor #3
771 m 

550 Level Haulage

CV701

CV709

LSRAM01
LS0285GA

D

LS0267GAC

CV703

CV704

CV708

CV711

LS0230GAC
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Neves-Corvo


