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RESUMO 

 A Faixa Piritosa Ibérica é a mais importante província de sulfuretos maciços 

vulcanogénicos polimetálicos do mundo quanto à massa mineralizada, bem como quanto ao 

número de jazigos gigantes. Um dos maiores depósitos desta província é o depósito de 

Neves-Corvo, que se encontra no sul de Portugal e foi descoberto em 1977 através de um 

teste por sondagem de uma anomalia gravimétrica. Desde sua descoberta até o presente 

momento foram identificados 7 jazigos (Neves, Corvo, Graça, Zambujal, Lombador, 

Semblana e Monte Branco), com consideráveis mineralizações maciças e em stockwork de 

Sn, Cu, Zn e, subordinadamente, de Pb.  

 Atualmente, a exploração é feita pela Sociedade Mineira de Neves-Corvo 

(SOMINCOR) e objetiva aumentar a produção de zinco, prevendo um cenário de diminuição 

das reservas de cobre, embora este ainda seja o principal metal extraído. Para tal, trabalhos 

de prospeção através de sondagens têm sido focados no jazigo do Lombador, visto que este 

é o maior e mais rico em zinco dentre os jazigos de Neves-Corvo.  

 O presente trabalho decorre acerca das atividades realizadas em um estágio de seis 

meses, em contexto industrial, junto ao Departamento de Geologia e Exploração da 

SOMINCOR. Estas, permitiram a prática de técnicas usadas por geólogos de mina, visando 

principalmente a compreensão do estado atual do conhecimento acerca da prospeção por 

sondagens dos jazigos de Neves-Corvo e do ciclo de desenvolvimento e produção de minério 

da mina. 

 

Palavras Chave: Neves-Corvo, VHMS, geologia, prospeção, sondagens, mineração, 

geologia mineira, recursos geológicos. 
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ABSTRACT 

The Iberian Pyrite Belt is the most important province of polymetallic vulcanogenic massive 

sulfides in the world in terms of mineralized mass, as well as the number of giant deposits. 

One of the largest deposits in this province is the Neves-Corvo deposit, which is located in the 

south of Portugal and was discovered in 1977 through a drilling test of a gravimetric anomaly. 

Since its discovery, 7 deposits have been identified (Neves, Corvo, Graça, Zambujal, 

Lombador, Semblana and Monte Branco) with considerable massive and stockwork 

mineralizations of Sn, Cu, Zn and, subordinately, Pb. 

Currently, the mining is carried out by the Sociedade Mineira de Neves-Corvo (SOMINCOR) 

and aims to increase the production of zinc, foreseeing a scenario of decrease in copper 

reserves, although this is still the main metal extracted. To this end, drilling exploration has 

been focused on the Lombador deposit, since it is the largest and richest in zinc among the 

Neves-Corvo deposits. 

The present work is about the activities performed in an 6 month internship, in an industrial 

context, with the Department of Geology and Exploration of SOMINCOR. These allowed the 

practice of techniques used by mine geologists, aiming mainly at understanding the current 

state of knowledge about the drilling exploration of the Neves-Corvo deposits and the cycle of 

ore development and production of the mine. 

 

Keywords: Neves-Corvo, VHMS, geology, exploration, drilling, mining, mining geology, 

geological resources.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 O jazigo de Neves-Corvo é um depósito do tipo VHMS (Volcanic-Hosted Massive 

Sulfide - Sulfureto Maciço Vulcanogênico) e se destaca entre os numerosos depósitos da 

Faixa Piritosa Ibérica (FPI), bem como entre outros depósitos de VHMS em todo o mundo, 

devido à sua inigualável mineralização de cassiterite maciça, à forte zonalidade metálica 

(Figura 1), aos grandes recursos de minérios ricos em zinco (Figura 2 - A) e aos minérios 

cupríferos de teor extremamente alto (Figura 2 - B).  

 
Figura 1. Zonalidade metálica lateral das massas mineralizadas do depósito de Neves-Corvo (Gomes, 2018). 

 Além disto, a mina de Neves-Corvo também é conhecida por conter quantidades 

significativas de índio, selênio e prata (Carvalho et al., 2018; Oliveira et al., 2018). Estes 

fatores fazem da mina de Neves-Corvo um dos projetos mineiros mais importantes da Europa 
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e também um dos principais produtores de concentrados de cobre e zinco na União Europeia 

(Gurmendi, 2013). 

 
Figura 2. Comparação entre os teores e quantidades de metal de Zinco (A) e de Cobre (B) dos minérios de 

Neves-Corvo, com demais jazigos ao redor do mundo (modificado de Carvalho, 2016 e O'Brien, 2013, 

respetivamente). 

 A descoberta e expansão dinâmica dos recursos de Neves-Corvo é referência a nível 

mundial, principalmente por se tratar de um depósito “cego”, já que não aflora na superfície. 

A descoberta do jazigo se deu em 1977 como resultado de sondagens de superfície para 

testar anomalias gravimétricas, sendo que a primeira destas sondagens (N1) não intercetou 

nenhuma mineralização. Todavia, estudos geológicos subsequentes levaram à realização de 

uma segunda sondagem (N2), a qual intercetou 53 m de sulfuretos maciços pertencentes ao 

jazigo de Neves. No prazo de um ano após a descoberta de Neves, os jazigos do Corvo, 

Graça e Zambujal foram descobertos através de campanhas de sondagens subsequentes. 

Estas campanhas aliadas a estudos geofísicos também foram responsáveis pela descoberta 

dos jazigos do Lombador, Semblana e Monte Branco. 

 Do ponto de vista explorativo, a Mina de Neves-Corvo é tida como sendo uma 

exploração madura, com mais de 30 anos de produção, tendo esta iniciado em 1988 (Figura 

3). Deste modo, possui um vasto banco de dados com informações de amostras acumuladas 

e reconciliadas com os dados de produção reais. Atualmente a exploração é feita pela 

Sociedade Mineira de Neves-Corvo (SOMINCOR), a qual é subsidiária do grupo canadiano 

Lundin Mining, e objetiva aumentar a produção de zinco, prevendo um cenário de diminuição 

das reservas de cobre, embora este ainda seja o principal metal extraído.  

 É neste âmbito de expansão dos recursos que ressalta a importância da geologia e 

do geólogo enquanto profissional, já que é através da análise e interpretação de dados 

geológicos, geoquímicos e geofísicos que são feitos os modelos tridimensionais usados na 

estimativa de recursos. Para além disto, a geologia é de fundamental importância em todos 

os estágios do ciclo de uma mina, desde a fase inicial de prospeção e procura de novos 
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jazigos, passando pela fase operacional e até a fase de encerramento, desativação e 

recuperação da mina. 

 
Figura 3. Placa de comemoração da primeira produção de cobre em Neves-Corvo. Na parte de frente (à 

esquerda) vê-se o emblema da SOMINCOR e no verso (à direita), a data de início da produção (Haldar, 2013). 

  O presente trabalho incide sobre as atividades desenvolvidas durante um estágio na 

mina de Neves-Corvo, junto ao Departamento de Geologia e Exploração da SOMINCOR, 

com foco na prospeção por sondagens das áreas que se encontram em produção e/ou que 

são alvos de reconhecimento para expansão dos recursos de Cu, Zn e Pb dos jazigos de 

Neves-Corvo. 

1.1 – Enquadramento e objetivos do estágio 

 O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de Estágio, 

enquadrada no segundo ano do Mestrado em Geologia da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto e apresenta os resultados e atividades realizadas durante o mesmo. 

 O estágio decorre no âmbito do tema “Prospeção por sondagens na mina de Cu, Zn, 

e Pb de Neves-Corvo. Estado atual do conhecimento.” e é orientado pelo Prof. Dr. António 

Moura e pelo Geólogo Chefe da SOMINCOR, Nelson Pacheco, durante um período de 6 

meses entre os meses de Outubro de 2019 e Março de 2020. No decorrer deste estágio, o 

orientado teve contacto com as técnicas e metodologias utilizadas no Departamento de 

Geologia Mineira e Exploração da SOMINCOR e de setores relacionados ao ciclo mineiro, de 

modo a ficar apto a: 

• Acompanhar as diversas etapas que envolvem o ciclo de desenvolvimento e produção 

de minério: 

• Distinguir os vários tipos de minério e a importância de cada um na produção de 

Neves-Corvo;  

• Tomar conhecimento das atividades geológicas de fundo de mina, nomeadamente a 

amostragem de frentes mineralizadas, execução de sondagens de produção e de 

avaliação e controlo geológico de desmontes para apoio da produção; 
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• Acompanhar os geólogos na atividade de cartografia geológica e estrutural, a qual é 

fundamental para a atualização contínua dos recursos minerais; 

• Acompanhar a atividade de introdução da informação geológica e de amostragem nas 

respetivas bases de dados; 

• Elaborar logs geológicos e geotécnicos e introduzir esta informação na base de dados; 

• Realizar perfis geológicos com base na informação obtida através das sondagens e 

com auxílio do software Vulcan 3D. 

• Aprender técnicas de modelação geológica, utilizando os programas Vulcan 3D e 

Leapfrog; 

• Inteirar-se dos processos para se executar a estimação dos vários tipos de minério, 

acompanhando quer a elaboração de variogramas com recurso ao programa 

Supervisor quer a preparação/validação da base de dados para a estimação dos 

Recursos por “Ordinary Kriging” em Vulcan 3D. 

 Os trabalhos realizados neste estágio têm como principal objetivo aperfeiçoar e 

sensibilizar o orientando para a realidade empresarial e industrial numa mina subterrânea de 

dimensão como a de Neves-Corvo. Esta experiência permite ao orientando a execução 

prática de técnicas usadas pelos geólogos de mina, complementando assim os conceitos 

teóricos adquiridos anteriormente na Universidade. Todos os dados (teores, tonelagens, 

perfis e algumas figuras) apresentados ao longo deste relatório são oficiais e foram cedidos 

pela SOMINCOR. 

1.2 - Apresentação da Empresa 

 O complexo mineiro da Sociedade Mineira de Neves-Corvo (SOMINCOR) é o maior e 

mais importante projeto da Indústria Mineira em Portugal, cuja conceção, construção e 

operação se destacam a nível mundial, não só pela sua dimensão como também pelo seu 

conteúdo tecnológico e pelos cuidados inovadores colocados no projeto, como seja o 

levantamento e estudo dos sítios arqueológicos existentes na área da mina e ainda os 

cuidados ambientais na envolvente da mina. 

 A SOMINCOR foi fundada em 1980, três anos após a descoberta do jazigo de Neves-

Corvo. Na altura, os acionistas eram a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) com 

51%, a Sociedade Mineira e Metalúrgica de Peñarroya Portuguesa (SMMPP) com 24,5% e a 

Conframines com 24,5%. Em 1985, a Rio Tinto adquiriu os 49% das ações dos privados e fez 

consórcio com o governo português (EDM), ficando este com 51%. Essa mudança de 

participação acionista levou a uma reavaliação do projeto, com a primeira produção iniciada 

nos jazigos do Corvo Superior e da Graça em outubro de 1988, mas a produção à escala 
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industrial é apenas considerada a partir de Janeiro de 1989. Em 2004, a EuroZinc adquiriu 

100% da participação na SOMINCOR e em 2006 se fundiu com a Lundin Mining, passando 

a chamar-se Lundin Mining Group, que passou a estar cotado nas bolsas de Toronto (LUN), 

Estocolmo (LUMI) e Nova Iorque (LMC). Em 2007, a Silverstone Resources Corporation 

(Silverstone - posteriormente adquirida pela Silver Wheaton Corporation) adquiriu 100% da 

prata pagável obtida durante a vida útil da produção da mina.  

 Enquanto subsidiária da Lundin Mining Corporation (LMC), a SOMINCOR está 

permanentemente empenhada na resposta às necessidades e desafios dos seus 

colaboradores e das comunidades circundantes à sua operação na mina de Neves-Corvo. 

Dentre as atividades de cunho socioeconómico mais importantes, destacam-se o apoio à 

diversificação económica através do apoio a organizações e projetos que desenvolvam e 

potenciem a economia da região; o apoio às organizações e projetos que promovam a 

qualidade de vida nas comunidades circundantes e a forte geração de empregos por parte 

da empresa. A SOMINCOR emprega mais de 2500 pessoas, sendo 1209 trabalhadores de 

forma direta e perto de 1300 pessoas de forma indireta, sendo na sua maioria empreiteiros 

que laboram no couto mineiro. Ainda é de se destacar que 84% dos empregados vêm da 

região no sentido de incrementar o nível de vida da comunidade que acolhe a operação.  

 No que diz respeito ao acionista da empresa, a Lundin Mining é uma empresa de 

mineração com sede no Canadá e possui operações nos Estados Unidos, Suécia, Portugal, 

Brasil e Chile. As minas de propriedade da empresa incluem a Mina de Neves-Corvo, a Mina 

Eagle, a Mina Chapada e a Mina Candelaria (Figura 4). 

 
Figura 4. Minas subsidiadas ao grupo Lundin Mining e os principais metais extraídos em cada uma delas 

(Lundin Mining, 2019). 
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1.3 - A relevância da atividade mineira em Neves-Corvo 

 Desde sua fundação em 1980 até os dias atuais, a SOMINCOR tem percorrido um 

caminho com fases diferentes, mas com um crescente compromisso com a valorização da 

atividade da mina, assente em responsabilidades social e ambiental. Estes 40 anos de 

atividade mineira são sinónimo de bem-estar social, de qualidade de vida na região e de 

desenvolvimento. A operação da Mina de Neves-Corvo está muito comprometida com as 

boas práticas e com as tendências mais atuais do sector em todo o mundo, através da 

inovação nos procedimentos e nas tecnologias utilizadas, contribuindo para a boa saúde e 

bem-estar dos colaboradores e dando resposta ao compromisso de respeito pelo ambiente e 

pela biodiversidade. Tal tem implícito o respeito pelas comunidades, pelas suas tradições e 

pelo seu território.  

 São 40 anos de história que formaram uma empresa sólida e que, neste momento, 

está em transformação com o projeto ZEP, que tem como principal objetivo aumentar a 

produção de zinco. Isto faz da SOMINCOR, em termos nacionais, uma empresa importante 

já que tudo o que é produzido é exportado, além de tornar a empresa cada vez mais 

competitiva internacionalmente. Este esforço de melhoria e sustentabilidade em torno de 

metais que apresentam um enorme potencial de futuro, nomeadamente o cobre e o zinco, 

tem papel de extrema importância na transição energética e digital que está a acontecer. No 

que toca às aplicações do cobre e do zinco, estes estão entre os metais mais essenciais 

usados na sociedade. No momento atual, não há realmente bons substitutos para estes 

metais considerando suas propriedades técnicas e químicas específicas.  

1.3.1 - Propriedades e aplicações para o cobre 

 O cobre foi um dos primeiros metais já extraídos e utilizados pelos seres humanos e 

fez contribuições vitais para sustentar e melhorar a sociedade desde o início da civilização. 

Este metal foi usado pela primeira vez em moedas e ornamentos a partir de 8000 a.C. e por  

volta de 5500 a.C., as ferramentas de cobre ajudaram a civilização a emergir da Idade da 

Pedra. A descoberta de que o cobre ligado ao estanho produz bronze marcou o início da 

Idade do Bronze por volta de 3000 a.C. O cobre ocorre de várias formas, mas as 

circunstâncias que controlam como, quando e onde é depositado são altamente variáveis. 

Como resultado, o cobre ocorre em muitos minerais diferentes. A calcopirite é o mais 

abundante e economicamente significativo dos minerais de cobre.  

 Com relação às suas propriedades físicas, o cobre é um metal macio, maleável, dúctil, 

e com alta condutividade térmica e elétrica. Estas propriedades conferem uma série de 

aplicações sendo que as principais aplicações são em equipamentos elétricos, construção 

civil, infraestruturas, transporte e indústria. O cobre é usado principalmente como metal puro, 
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mas quando é necessária maior dureza, ele é aplicado em ligas como latão e bronze (5% do 

uso total). Por mais de dois séculos, a tinta de cobre tem sido usada nos cascos dos barcos 

para controlar o crescimento de plantas e frutos do mar. Uma pequena parte do suprimento 

de cobre é usada para suplementos nutricionais e fungicidas na agricultura. O cobre também 

desempenha um papel importante em sistemas de energia renovável. De fato, o uso de cobre 

tem uma média de até cinco vezes mais em sistemas de energia renovável do que na geração 

de energia tradicional, como combustível fóssil e nuclear. Como o cobre é um excelente 

condutor térmico e elétrico entre os metais de engenharia (perdendo apenas para a prata), 

os sistemas de energia que o utilizam cobrem geram e transmitem energia com alta eficiência 

e com impactos ambientais mínimos (IRCAN, 2019). 

 

1.3.2 - Propriedades e aplicações para o zinco 

  O zinco era usado para fazer latão (uma liga de zinco e cobre) e para fins medicinais 

séculos antes de ser identificado como um elemento. O zinco metálico e o óxido de zinco 

foram produzidos na Índia entre os séculos 11 e 14 e na China no século XVII, embora a 

descoberta do zinco metálico puro seja creditada ao químico alemão Andreas Marggraf, que 

isolou o elemento em 1746. A esfalerita (sulfureto de zinco) é o principal mineral de minério 

a partir do qual a maior parte do zinco é produzida no mundo, mas vários outros minerais que 

não contêm sulfureto, contêm zinco como componente principal. Grande parte da produção 

inicial de zinco era proveniente de depósitos não sulfurosos; no entanto, quando esses 

recursos foram esgotados, a produção mudou para depósitos de sulfureto.  

 O zinco atualmente é o quarto metal mais consumido no mundo, depois de ferro, 

alumínio e cobre. Possui fortes propriedades anticorrosivas e se liga bem a outros metais. 

Consequentemente, cerca da metade do zinco produzido é usado na galvanização, que é o 

processo de adição de finas camadas de zinco ao ferro ou aço para evitar a corrosão. O 

próximo uso principal de zinco é como uma liga; o zinco é combinado com cobre (para formar 

latão) e com outros metais para formar materiais usados em automóveis, componentes 

elétricos e utensílios domésticos. Um outro uso significativo de zinco é na produção de óxido 

de zinco (o produto químico mais importante em volume de produção), usado na fabricação 

de borracha e como pomada protetora da pele. Também é importante para a saúde e 

desempenha um papel importante na questão das energias renováveis visto que é 

comumente usado em carros elétricos e híbridos, painéis solares e turbinas eólicas. Nestes, 

o zinco é usado principalmente em baterias recarregáveis, mas também é usado em turbinas 

eólicas para impedir a corrosão do metal (IRCAN, 2019).  
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2 – ENQUADRAMENTOS 

2.1 – Enquadramento Geográfico 

 A mina de Neves-Corvo (Figura 5) situa-se em Santa Bárbara de Padrões, freguesia 

pertencente ao concelho de Castro Verde, distrito de Beja. A Instalação de Resíduos do Cerro 

do Lobo (IRCL), assim como o Reservatório do Cerro da Mina (RCM), localizam-se a cerca 

de 2,5 km para SE da zona industrial, num local que pertence já ao concelho vizinho, 

Almodôvar. Na zona da mina, a divisão entre os concelhos anteriormente referidos é 

materializada pela Ribeira de Oeiras. 

 
Figura 5. Localização do Complexo Mineiro de Neves-Corvo (tracejado amarelo), da Instalação de Resíduos do 

Cerro do Lobo (tracejado laranja), da Ribeira das Oieiras, das aldeias adjacentes e principais vias de acesso 

(Fonte: Google Maps, acesso em 08/09/2020). 

2.2 – Geologia Regional 

 O complexo mineiro de Neves-Corvo situa-se na Faixa Piritosa Ibérica (FPI), a qual 

está inserida na Zona Sul Portuguesa (ZSP), unidade geotectónica mais ao sul do Cinturão 

Orogénico Varisco e que representa um terreno de afinidade à Avalônia (Quesada, 1998). A 

ZSP é dividida em quatro domínios principais que, de NE / NNE a SW, são conhecidos como: 

o Terreno Pulo do Lobo; a Faixa Piritosa Ibérica (FPI); o Grupo Flysch do Baixo Alentejo; e o 
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Setor Sudoeste, o qual abrange os domínios Bordeira e Aljezur com características litológicas 

e idade similares (Oliveira, 1990; Oliveira et al., 2013; Figura 6).  

 
Figura 6. Mapa Geológico esquemático da Zona Sul Portuguesa, com indicação dos principais jazigos de 

sulfuretos, onde Neves-Corvo encontra-se representado pelo número 7 (Extraído de Oliveira et al., 2006). 
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  Destes, a FPI se destaca por ser a mais importante província de sulfuretos maciços 

vulcanogénicos polimetálicos do mundo quanto à massa mineralizada (Figura 7), bem como 

quanto ao número de jazigos gigantes, já que hospeda mais de 90 depósitos maciços de 

sulfureto espalhados em Portugal e Espanha, variando em tonelagem de 1 a > 300 Mt (Figura 

6).  Existem 14 depósitos de classe mundial (> 32 Mt), alguns dos quais são classificados 

como gigantes (> 100 Mt), como Rio tinto e La Zarza na Espanha, e Aljustrel e Neves-Corvo 

em Portugal. A maioria destes é rico em pirite, mas 11 depósitos podem ser considerados 

grandes em relação às reservas de Cu-Zn-Pb.  

 
Figura 7. . Quantidade de Zinco, Chumbo e Cobre em toneladas contido na Faixa Piritosa Ibérica em 

comparação com outras províncias do tipo VHMS no mundo (Modificado de Auroch Minerals, 2017). 

 Esta faixa apresenta uma extensão aproximada de 250 Km e uma largura que varia 

desde os 30 aos 50 Km, estendendo-se desde o norte de Grândola (em Portugal) até próximo 

de Sevilha (em Espanha) (Tornos, 2006). A mineração está ativa neste cinturão desde a Idade 

do cobre (período calcolítico), sendo orientada para a extração de metais preciosos (Au, Ag) 

e metais base (Cu, Zn, Pb) e pirite (Inverno et al., 2015). Desta forma, quase todos os 

depósitos de superficiais estão esgotados e a prospeção de minérios deve agora se orientar 

em direção a encontrar corpos mais profundos. Para além disto, o fato de a pirite não ser 

mais usada como matéria-prima na fabricação de ácido sulfúrico, combinado com o conteúdo 

bastante pobre de metais comuns nestes depósitos, resultou no fecho de muitas minas nas 

últimas quatro décadas. Em Portugal, mantêm-se ativas as minas de Neves-Corvo e de 

Aljustrel. 

 De uma forma geral, a estratigrafia das unidades que integram a Faixa Piritosa revela-

se algo complicada devido à existência de significativas complexidades estruturais (Oliveira 
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et al., 2006). A sequência estratigráfica começa com uma unidade basal do Devónico Superior 

(Grupo Filito-Quartzítico ou Grupo PQ) com mais de 2000 m e compreende principalmente 

uma sequência siliciclástica composta de filitos. O Grupo PQ é coberto pelo Complexo 

Vulcano-Sedimentar (CVS) que inclui uma sequência diacrônica de rochas siliciclásticas do 

Devónico Superior ao Carbonífero Médio (principalmente metapelitos) intercaladas com 

unidades vulcaniclásticas e/ou intrudidas por corpos ígneos. Os vulcanitos compreendem 

derivados félsicos (riólitos a riodacitos) são dominantes em relação às rochas máficas. Em 

seguida, tem-se o Grupo Flysch do Baixo Alentejo (GFBA), o qual é uma sucessão de 

sedimentos do tipo flysch divididos em três formações principais da idade do Carbonífero 

Superior, do NE ao SW: Mértola, Mira e Brejeira (Tornos et al., 2008).  Desta forma, tem-se 

que o Complexo Vulcânico-Sedimentar (CVS) está posicionado estratigraficamente entre o 

Grupo Filito-Quartzítico (GFQ ou PQ na terminologia corrente) e a Formação de Mértola do 

Grupo Flysch do Baixo Alentejo (GFBA) da FPI (Oliveira et al., 2013). 

 O metamorfismo Varisco é geralmente de fácies prehnite-pumpllyite, progredindo para 

fácies de xisto verde em direção à fronteira norte da FPI. O Grupo PQ e o CVS também 

preservam evidências de alterações regionais pré-variscas devido ao metassomatismo 

oceânico que levaram a alterações extremas das unidades máficas em espelitos. Enquanto 

o Terreno Pulo do Lobo registra uma fase de deformação anterior (devónica tardia) com 

relação aos domínios restantes da ZSP, sua principal estruturação ocorre durante a inversão 

tectônica da bacia sob um regime transpressivo e foi concluída em no Carbonífero Tardio. 

Isto resultou em uma progressão da deformação varisca de NE para SW com o 

desenvolvimento de dobras e cavalgamentos, alguns registados como sin-sedimentares no 

GFBA, proporcionando o desenvolvimento geral de um estilo tectônico de pele fina (do inglês, 

"thin-skinned"). Consequentemente, arranjos estruturais de alta complexidade foram 

desenvolvidos localmente, perturbando variavelmente a sequência estratigráfica e 

promovendo o empilhamento de fatias envolvendo seções de GFQ, CVS e GFBA (Figura 8) 

com implicações relevantes na exploração mineral (Gonçalves & Mateus, 2019). 

 Deslocamentos de magnitude variável relacionados à rede de falhas transcorrentes 

tardivariscas, bem como a atividade hidrotermal correlativa relacionada a múltiplos ciclos 

sísmicos, também são significativos para os arranjos estruturais de interesse para a 

exploração mineral. Além disso, após a exumação do embasamento paleozoico, muitas 

dessas falhas transcorrentes foram sujeitas a uma reativação considerável (contribuindo 

assim para o rejuvenescimento do relevo durante o ciclo alpino e confinando o avanço local 

dos processos de sedimentação ocorridos nos tempos mesocenozoicos (Gonçalves & 

Mateus, 2019). 
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Figura 8. Seção geológica geral da Zona Sul Portuguesa, mostrando a estrutura da FPI com cavalgamentos 

imbricados e o posicionamento das Formações Mértola e Mira do GFBA em relação ao CVS (Gonçalves & 

Mateus, 2019). 

2.3 – Geologia Local 

 O depósito de Neves-Corvo situa-se na parte portuguesa da Faixa Piritosa Ibérica, na 

porção sudeste do anticlinal Rosário-Neves-Corvo, o qual apresenta orientação geral NW-SE 

e vergência para SW. Este anticlinal possui um flanco longo para NE e um flanco curto para 

SW e apresenta núcleo ocupado pelo Grupo Filito-Quartzítico (Figura 9).  

 A sequência estratigráfica local (Figura 10) resultou de estudos palinostratigráficos 

(Oliveira et al., 1997, 2004; Pereira et al., 2004), juntamente com observações subterrâneas 

e de superfície realizadas pelos geólogos de mina e também com estudos detalhados 

conduzidos por Rosa (2007) e Rosa et al. (2005, 2008) nas unidades vulcânicas das rochas 

encaixantes. Juntos, esses estudos levaram ao entendimento de uma sequência 

litoestratigráfica local bastante complexa e à reconstrução da arquitetura vulcânica na área 

da mina de Neves-Corvo. 

 A sequência estratigráfica geral em Neves-Corvo se estende do Famenniano 

Superior (Devónico Superior) até ao final do Viseano (Carbonífero Inferior) e compreende 

uma sequência autóctone e alóctone, que incluem as três principais unidades 

litoestratigráficas reconhecidas na FPI, o Grupo filito-quartzítico (GFQ), o Complexo 

Vulcânico-Sedimentar (CVS) e o Grupo Flysch Baixo-Alentejo (GFBA; Formação Mértola) 

(Figura 10). 
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Figura 9. Localização do Complexo Mineiro de Neves-Corvo no anticlinal Rosário-Neves-Corvo e principais 

formações geológicas aflorantes na região. Encontram-se também representadas a área da concessão de 

prospeção (polígono vermelho), a área de mineração de Neves-Corvo (polígono verde) e a área de mineração 

de Semblana (polígono azul; SOMINCOR). 

Grupo Filito-Quartzítico (GFQ) 

 O GFQ na área da mina de Neves-Corvo compartilha muitas de suas características 

conhecidas em outras partes do FPI (Oliveira et al., 2004), sendo composto principalmente 

por xistos negros, com intercalações de siltitos e quartzitos em direção ao topo da sequência. 

Em Neves-Corvo, já foi perfurado até cerca de 1000 metros e a sua base continua 

desconhecida. Em alguns locais, as lentículas de xisto e quartzito (a chamada unidade "nq"; 

até 75 m de espessura) ocorrem intercaladas na sequência autóctone do CVS devido à 

repetição tectónica, principalmente na Formação Corvo (Oliveira et al., 1997, 2004). 

 

Complexo Vulcano-Sedimentar (CVS) 

 O CVS é dividido em uma sequência Inferior (autóctone) e Superior (alóctone) e 

consiste em uma sequência sedimentar predominantemente detrítica dominada por xistos 

cinzentos a negros que envolve várias intercalações de fácies vulcânicas predominantemente 

extrusivas, com até 600 metros de espessura (Oliveira et al., 1997, 2004; Rosa et al., 2008). 

As primeiras interpretações da sequência vulcânica na área da mina levaram Oliveira et al. 

(1997) a distinguir 5 episódios de vulcanismo félsico (T0, T1, T2, T3 e T4), compreendendo 
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fácies vulcânicas como cúpulas de lava intrusivas, hialoclastitos fragmentados por 

arrefecimento rápido, fluxos de lava e acumulações de tufos. 

 As unidades “tufo-brechóide” (TB0, TB1, TB2; pelitos com nódulos de carbonato 

intercalados) e os xistos cinzas e pretos com nódulos silico-fosfatados (r ') foram igualmente 

combinados em duas unidades únicas: a Formação Corvo e a Formação Graça, 

respetivamente. 

 
Figura 10. Sequência estratigráfica local da área da Mina de Neves-Corvo (SOMINCOR). 

 Mais recentemente, Rosa (2007) e Rosa et al. (2008) estudaram a vulcanologia física 

na área da mina de Neves-Corvo e foram capazes de reconhecer, caracterizar, registrar e 

mapear 14 litofácies vulcânicas distintas com base na composição, texturas vulcânicas e 

características mineralógicas. Essas fácies foram agrupadas em três principais associações 

de fácies vulcânicas, a associação de fácies ricas em fiamme (fragmentos de púmice 

alongados), a associação de fácies riolíticas e a associação de fácies de brecha dacítica, que 

se correlacionam bem com a classificação abordada por Oliveira et al. (2004). 

 A sequência inferior do CVS mostra uma espessura total de aproximadamente 300 

metros (Oliveira et al., 1997, 2004) e consiste em duas associações de fácies vulcânicas 

interligadas a litofácies sedimentares não vulcânicas, principalmente xisto negro. A parte 

inferior da sequência compreende uma associação de fácies riolítica rica em fiamme, com até 
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70 metros de espessura, composta principalmente por produtos vulcânicos ressedimentados 

misturados com material sedimentar (clastos de lava riolítica, fragmentos de quartzo e 

feldspato, cherte, xisto negro) (Oliveira et al., 2004 e suas referências; Rosa, 2007; Rosa et 

al., 2008). Essa unidade situa-se entre o GFQ e a Formação Corvo, uma unidade de xisto 

cinzento escuro a negro de 40 metros de espessura de o Famenniano tardio, localmente rica 

em nódulos de carbonato e pequenos clastos de tufitos (Oliveira et al., 2004). 

 Na parte superior da sequência Inferior do CVS, a Formação Corvo é sobreposta de 

forma não conforme pela Formação Neves, sendo que esta é de idade Estruniana, possui até 

100m de espessura e é composta por xistos negros piritosos e camadas pouco espessas de 

siltitos (Oliveira et al., 2004). Interdigitada com essa sequência detrítica está um pacote 

vulcânico riolítico composto de fácies coerentes (3 a 10 m), brechas com clastos rotacionados 

com com textura “jigsaw-fit” (40 a 250 m) e fácies ressedimentadas (até 20 m) (Rosa, 2007; 

Rosa et al., 2008). 

 Os sulfuretos maciços estão hospedados na Formação Neves e estão em contato 

direto com xistos negros ou com rochas vulcânicas félsicas. A mineralização é tardia e data 

do Estruniano (ca. 359-360 Ma), sendo esta bem estabelecida tanto pela datação palinológica 

dos xistos da Formação de Neves (Oliveira et al., 2004; Rosa et al., 2008) e pela datação 

geocronológica das rochas vulcânicas encaixantes (geocronologia U-Pb de zircão de alta 

precisão; Oliveira et al., 2013) e do minério de sulfureto maciço (Re-Os em pirite; Munhá et 

al., 2005) 

 Um nível descontínuo de cherte azul e cinza, magnetítico e piritoso, que varia 

lateralmente para um jaspe vermelho hematítico, ocorre geralmente no topo da mineralização 

como um horizonte variavelmente contínuo. Essa unidade também pode conter siderite 

abundante e é chamada de unidade JC, sendo interpretada como tendo origem hidrotermal 

com base em suas características geoquímicas e isotópicas (Relvas, 2000). Essa unidade 

exalativa às vezes é associada a xistos cloríticos e sericíticos e mostra uma espessura 

variável que varia de alguns centímetros até 3 metros (Oliveira et al., 1997, 2004). 

 O CVS superior é representado por uma sequência conforme de unidades 

sedimentares do Viseano que pode atingir uma espessura máxima de 400 metros (Oliveira et 

al. 2004) e é localmente cortada por falhas inversas. Na base, a sequência consiste em xistos 

cinzentos a negros, siliciosos e variavelmente carbonosos e nódulos silico-fosfatados que 

constituem a Formação da Graça, a qual ocorre intercalada com uma associação de fácies 

de brecha dacítica com até 30 metros de espessura (Rosa, 2007; Rosa et al., 2008).  Esta 

unidade é sobreposta por 4 litofácies sedimentares do Viseano tardio com espessura e 

composição variáveis. Entre elas, de baixo para cima, (1) a Formação de Grandaços, 

composta por xistos negros a siliciosos ricos em carbonato, (2) a formação “Borra de Vinho”, 

uma sequência de 10 a 40 metros de xistos roxos e verdes, (3) a Formação de Godinho, uma 
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sequência de 50 a 100 metros de tufitos e xistos siliciosos cinzentos com lentículas de cherte 

locais; e (4) a Formação de Brancanes, uma sequência de xistos negros, carbonosos e 

piritosos (até 50 m) com intercalações pouco espessas de siltitos e grauvaques finas. Esta 

unidade muda gradualmente para a Formação Mértola (BAFG; Oliveira et al., 2004). 

 

Grupo Flysch do Baixo Alentejo (GFBA) 

 Em Neves-Corvo esse grupo é representado pela Formação de Mértola, a qual 

compreende uma sequência turbidítica sinorogénica espessa, consistindo em alternâncias 

métricas de grauvaques e xistos cinza escuro do Viseano tardio, conforme indicado por dados 

palinológicos (Oliveira et al., 2004). Na área da mina e na superfície, essa unidade ocorre 

principalmente no topo da sequência alóctone do CVS. No entanto, em profundidade, como 

pode ser reconhecido em trabalhos subterrâneos em minas, pode de forma não conforme 

sobrepor a Formação de Neves, a unidade JC ou até mesmo as lentes de sulfuretos maciços. 

2.4 – Enquadramento Metalogenético 

 Embora estejam enquadrados geologicamente na FPI, a geoquímica dos minérios de 

sulfuretos maciços de Neves-Corvo contrasta com os demais depósitos típicos desta 

província. Em um contexto regional, a gênese desses minérios foi favorecida pelo regime 

tectónico extensivo durante o Fameniano Superior e o Carbonífero Inferior, o qual conduziu 

a fragmentação da bacia da FPI e consequente formação de falhas subverticais profundas, 

que permitiram a ascensão de magmas e a provável instalação de um corpo granítico 

contendo estanho em profundidade. Dentro e ao redor da região do depósito de Neves-Corvo, 

a paleomorfologia da bacia é interpretada como sendo altamente segmentada e que 

corresponde a um ambiente de rifte bastante ativo do ponto de vista tectônico, vulcânico e 

sedimentar, no qual se desenvolveram bacias secundárias limitadas por falhas, sendo estas 

fortemente compartimentadas (Figura 11; Relvas, 2006a, b; Oliveira et al., 2006). 

  Em Neves-Corvo, a mineralização resulta de uma atividade muito�prolongada de um 

sistema hidrotermal que integrou diversas contribuições de fluidos e metais e possui alta 

complexidade e diferenças mesmo entre os jazigos que o compõem. Este sistema hidrotermal 

foi favorecido pelo regime térmico derivado dos elevados gradientes geotérmicos em escala 

regional da FPI associados ao calor oriundo da instalação do corpo granítico rico em estanho. 

Este regime deve ter favorecido o isolamento progressivo do sistema hidrotermal através da 

formação de uma camada de rocha siliciosa, representada na região do depósito pela 

Unidade JC (Carvalho, 2006). 
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Figura 11. Representação esquemática do ambiente altamente compartimentado e ativo quanto a tectônica, 

vulcanismo e sedimentação da bacia da FPI na região de Neves-Corvo. Observe a formação de estruturas de 

falha subverticais profundas, a instalação de um corpo granítico contendo estanho em profundidade moderada e 

a formação da sequência do CVS (adaptado de Carvalho, 2016). 

 Este Isolamento progressivo contribuiu para a redução progressiva da perda de calor 

do sistema e para o consequente desenvolvimento de um sistema hidrotermal convectivo, 

estacionário, de temperatura moderada, moderadamente evoluído e dominado por água do 

mar, a qual lixiviou quantidades significativas de metais (Si, Fe, Zn, Pb, Au, ± Cu, ± Sn, ± In, 

± Se) da sequência das rochas encaixantes. Em profundidade moderada, as condições de 

temperatura e pressão contribuíram para uma forte silicificação que possibilitou o isolamento 

de um reservatório hidrotermal profundo, no qual ocorreu a lixiviação de grandes quantidades 

de metais (Fe, Zn, Pb, Au, Cu, ± In, ± Se) do Grupo PQ e/ou do seu embasamento subjacente 

por salmouras profundas, evoluídas e ricas em metais - o “fluido mineralizante FPI”. No topo 

da cúpula granítica, conforme a temperatura decai, ocorre a separação magmática 

supercrítica entre o vapor e a salmoura de tal forma que enquanto o estanho (-Fe, Zn, Pb) se 

concentra principalmente na fase de salmoura, o cobre (-Au?, In?, Se?) se concentra 

preferencialmente na fase de vapor. Os eventos tectônicos subsequentes associados a 

estruturas de falha subverticais profundas causam a liberação pulsativa de salmouras 

magmáticas ricas em estanho e altamente focadas na coluna de água do mar e a 

consequente formação de minérios maciços de cassiterite - o "corredor do estanho"- (Relvas, 

2006a, b; Carvalho, 2016). 

 Este modelo metalogenético geral para o depósito de Neves-Corvo foi inicialmente 

proposto por Relvas (2006a, b) e foi baseado no estudo da mineralização rica em cobre e 

estanho encontrada no jazigo do Corvo, onde a geração dos minérios de cassiterite maciça 

e do stockwork que se lhes associa é tida como sendo um episódio precoce em relação à 

geração dos sulfuretos maciços propriamente ditos (Figura 12). É de se enfatizar que a 
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geração de cassiterite terá precipitado de forma brusca por efeito da súbita descarga de um 

fluido rico em estanho diretamente no fundo do mar ou muito próximo deste. Acredita-se 

também que a quantidade e teor do minério de estanho de Neves-Corvo foram condicionados 

pela interação mínima entre este fluido e a rocha encaixante durante o percurso ascensional 

dos fluidos portadores de estanho, e pela precipitação relativamente rápida de fluidos 

altamente concentrados (Relvas, 2006a, b; Oliveira et al., 2006; Carvalho, 2016) 

  

 
Figura 12. Representação esquemática dos processos metalogenéticos atuantes na região do jazigo do Corvo 

(Modificado de Carvalho, 2016) 

 No tocante à formação dos minérios ricos em zinco (FZ, MZ, MZP;), esta ocorre em 

um episódio subsequente através da atividade de fumarolas que devem ter sofrido repetidos 

pulsos e migração lateral dentro do campo hidrotermal. Nesse estágio, o isolamento contínuo 

do sistema levou ao estabelecimento de um sistema hidrotermal convectivo, focalizado e de 

moderada a alta temperatura que lixiviou de forma mais eficiente os metais (Si, Fe, Zn, Pb, 

Au, ± Cu, ± In, ± Se) das rochas vulcânicas e metassedimentares da encaixante. Novamente, 

os episódios de mineralização foram desencadeados por eventos tectônicos que 
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provavelmente reativaram grandes falhas de rifte, controlando a descarga de fluidos contendo 

minério ao redor dessas estruturas. Simultaneamente, a atividade tectônica também permitiu 

a canalização do "fluido mineralizante FPI " e favoreceu sua eliminação pelo sistema 

convectivo hidrotermal mais raso dominado pela água do mar. Isso aumentou muito as 

capacidades de lixiviação e transporte de metal do sistema convectivo hidrotérmico dominado 

pela água do mar devido ao aumento da temperatura, salinidade, caráter redutor e acidez do 

fluido (Relvas, 2006a, b; Carvalho, 2016). 

 Na área do Lombador, a mineralização de sulfureto maciço e em stockwork foi 

favorecido pelas mudanças laterais e verticais nas litofácies da sequência de muro. Nas 

zonas de alimentação do Lombador e do Corvo, se deu a mineralização de pirite (FE, ME), 

de minério rico em zinco (MZ, MZP) e em chumbo (MP) através de uma extensa substituição 

submarina acompanhada de fenômenos de mineralização. A extensa alteração hidrotermal, 

as mineralizações e o aumento da concentração de zinco na fase fluida foram provavelmente 

favorecidas por processos de ebulição. Episodicamente, a exalação de soluções hidrotermais 

quentes e ricas em metais (Fe, Zn, Pb, Au, ± Cu, ± In, ± Se) na coluna de água do mar foi 

favorecida pelo rompimento através de falhas da rocha isolante (Unidade JC), levando à 

formação de minérios zincíferos bandados e ricos em carbonato nas áreas periféricas do 

jazigo. O enorme tamanho do jazigo do Lombador implica que alguns fatores convergiram 

localmente para a “captura” dos fluidos ricos em zinco durante longos períodos de tempo, e 

para a precipitação e acumulação dos minérios ricos em zinco, preferencialmente nesta parte 

do campo hidrotermal de Neves-Corvo. Esses fatores podem incluir uma paleotopografia 

favorável, uma atividade hidrotermal baixa a moderada de longa duração, uma densidade de 

fraturas mais elevada, condições anóxicas de água de fundo, atividade biogênica aprimorada, 

armadilhas estruturais físicas e ou geoquímicas para precipitação e / ou acúmulo de metal. 

(Figura 13; Carvalho, 2016) 

 Posteriormente, a atividade hidrotermal contínua e a descarga pulsativa de soluções 

hidrotermais de alta temperatura ricas em cobre resultaram na evolução geoquímica das 

assembleias minerais de sulfureto e na formação dos minérios ricos em cobre (FC, MC, MCZ). 

Isso levou à substituição dos primeiros minérios ricos em zinco, em particular nos jazigos do 

Corvo, Neves e Graça. O zoneamento metálico bem definido representado por estes jazigos 

e a consequente distribuição geral dos tipos de minério sugerem que os fluidos de minério de 

alta temperatura ricos em cobre não vazaram para o fundo do mar. Mais uma vez, os 

episódios mineralizantes foram desencadeados pelo regime tectônico progressivo na bacia 

da FPI. O sistema de falhas foi provavelmente reativado, intensificando a densidade de fratura 

e aprofundando as principais falhas de rift locais, o que facilitou a eliminação e descarga de 

fluidos de minério ricos em cobre e de alta temperatura. No jazigo do Corvo (e possivelmente 

na Graça e em Neves), o aprofundamento das principais estruturas de falha sub-verticais que 
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alimentavam o sistema de stockwork resultou na captação, canalização e eliminação do fluido 

de minério “FPI” e também de grandes volumes de vapor magmático rico em cobre (-Au?, In 

?, Se?). Volumes subordinados de salmoura salina rica em estanho foram liberados pelas 

células convectivas formadoras de minério dominadas pela água do mar. As múltiplas 

descargas de grandes quantidades de metais de fontes diferentes resultaram na gênese de 

grandes quantidades de minérios de alto teor de cobre (MC), cobre-estanho (MS) e cobre-

zinco (MCZ) nos jazigos (Relvas, 2006a, b; Carvalho, 2016). 

 
Figura 13. Representação esquemática dos processos metalogenéticos atuantes na região do jazigo do 

Lombador (Modificado de Carvalho, 2016) 

 Por sua vez, no jazigo do Lombador, a formação de minérios de alta temperatura ricos 

em cobre ocorreu durante pulsos focados e de curta duração de fluxos hidrotermais 

ascendentes, quentes, ricos em cobre, que também foram desencadeados por movimentos 

de falhas profundas. No entanto, a ausência de grandes volumes de minérios de cobre de 

alto teor sugere que as soluções hidrotermais foram, talvez, controladas pelo um sistema 

convectivo dominado pela água do mar, e que este teria incluído uma menor ou nenhuma 

quantidade de metal de origem magmática direta. Dado o baixo teor geral de cobre e estanho, 
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a participação de misturas magmáticas parece não ter ocorrido neste jazigo (e, 

possivelmente, no Zambujal), embora a absorção de volumes menores de vapor magmático 

rico em cobre não possa ser totalmente descartada devido, por exemplo, à presença de algum 

minério MC de alto teor com expressão local. As características texturais, mineralógicas e 

geoquímicas representadas pelo minério MCZ no Lombador também indicam um 

desenvolvimento hidrotermal menos maduro no Lombador em relação aos demais jazigos de 

Neves-Corvo. A inversão do regime tectônico do Viseano superior em diante, causou 

cisalhamento extensivo e cavalgamentos tangencial e resultou na formação de uma 

redistribuição secundária de cobre, índio e selênio, na remobilização e enriquecimento 

significativos em ambientes particularmente deformados do depósito (Carvalho, 2016).  

 Moura (1994, 2003, 2007, 2008a,b) baseado em estudos de inclusões fluidas 

demonstrou que os minérios rubané de cobre e rubané de estanho, bem como parte do 

minério FC, foram formados durante a orogenia varisca. O autor mostra inclusões fluidas 

primárias, trifásicas, com água, CO2 líquido e CO2 vapor, inclusões cuja existência 

pressupõem pressões de aprisionamento do fluido homogéneo de 310 MPa, o equivalente a 

11-12 km de rocha (entretanto erodida) sobrejacente aos minérios. 

 Tem-se assim que a natureza excecional dos minérios de Neves-Corvo faz apelo a 

processos metalogenéticos no mínimo incomuns, que incluem provavelmente uma história de 

fornecimento dos metais envolvendo múltiplas fontes para os mesmos, incluindo fontes 

exógenas (Relvas et al., 2001). Esse argumento baseia-se também na composição 

oligoelementar das cassiterites de Neves-Corvo, a qual indica uma possível filiação granítica 

para o estanho; e também em cálculos de balanço de massa, que apresentaram 

inconsistências em relação ao volume de rocha existente e a quantidade de mineralização 

calculada. Acredita-se assim que contribuições magmáticas de fluidos e metais em Neves-

Corvo poderão ter-se relacionado com corpos graníticos mais profundos, independentes 

relativamente aos magmas típicos desta província. Desta forma, esta componente de 

fluido(s), “externa” aos sistemas típicos nesta província, terá sido incorporada nos sistemas 

convectivos dominados por água do mar modificada que se associam à génese destes 

depósitos, dando lugar a assinaturas isotópicas com graus variáveis de diluição, quer nos 

minérios sulfuretados, quer na maioria dos restantes produtos da atividade hidrotermal 

produzida (Oliveira et al., 2006). 

2.5 – Massas mineralizadas e tipos de minério 

 Atualmente, estão identificadas sete massas de sulfuretos maciços na área da mina 

de Neves-Corvo (± 4 x 3,5 km): Neves, Corvo, Graça, Lombador, Zambujal, Semblana e 

Monte Branco (Figura 14), mas apenas 5 destes são explorados atualmente - Neves, Corvo, 
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Graça, Lombador e Zambujal. Excluindo as zonas de stockwork, esses jazigos contêm um 

total de 369 milhões de toneladas (Mt) de mineralização maciça de sulfuretos, dos quais 198 

Mt são minérios de sulfuretos maciços a 2,10% Cu, 4,28% Zn, 0,92% Pb, 0,13% Sn, 59,13 

ppm Ag e 0,47 ppm Au (Carvalho et al., 2018). 

 
Figura 14. Imagem tridimensional com os jazigos de Neves, Corvo, Graça, Zambujal e Lombador (SOMINCOR). 

 A maioria dos jazigos está localizada no flanco norte do antiforma Rosário-Neves-

Corvo (Figura 15) e está localizada em profundidades que variam entre 230 e mais de 1000 

metros. As lentes maciças de sulfureto ocorrem no topo da sequência inferior do CVS, 

hospedadas pela Formação Neves ou diretamente sobre as rochas vulcânicas, e geralmente 

são enraizadas em uma zona rica em cobre (stockwork; Rosa et al., 2005).  

 
Figura 15. Projeção em superfície das massas de sulfureto maciço da mina de Neves-Corvo em mapa geológico 

da região (modificado de Carvalho et al., 2018). 
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 Zonas finas (raramente excedendo 1 metro de espessura), mas lateralmente 

extensas, de mineralização maciça de sulfureto rica em cobre, geralmente denominadas 

"pontes", ocorrem entre algumas massas, conectando as lentes maciças de sulfureto. Elas 

podem representar importantes recursos de cobre de alto grau. 

 Três principais designações de minério descrevem os principais tipos de 

mineralização em Neves-Corvo. O minério fissural (F) corresponde à mineralização do tipo 

stockwork, o minério maciço (M) corresponde à mineralização de sulfureto maciço e o minério 

de rubané (R) corresponde a uma mineralização distal do stockwork, transposta 

tectonicamente e colocada a teto. Com base nos principais metais explorados (Cu, Zn, Pb, 

Sn), os principais tipos de mineralização são classificados em vários tipos de minério, a fim 

de facilitar a estimativa das reservas de minério e a exploração seletiva (Tabela 1). A 

distribuição e abundância dos principais tipos de minérios de base minerados na jazida de 

Neves-Corvo para as jazidas do Lombador, Neves, Corvo, Zambujal e Graça encontra-se 

representada na figura 16 e alguns destes tipos de mineralização encontram-se ilustrados na 

figura 17. 
 

Tabela 1. Tipos de mineralização em Neves-Corvo e o principal mineral de minério associado. 

Tipo de Mineralização Descrição Principal mineral de minério 

MC Maciço de Cobre Calcopirite 

MT Maciço de Estanho Cassiterite 

MZ Maciço de Zinco Esfalerite 

MP Maciço de Chumbo Galena 

FC Stockwork de Cobre Calcopirite 

FT Stockwork de Estanho Cassiterite 

FZ Stockwork de Zinco Esfalerite 

MCZ Maciço de Cobre e Zinco Calcopirite e Esfalerite 

MZP Maciço de Zinco e Chumbo Esfalerite e Galena 

RT Rubané de Estanho Cassiterite 

RZ Rubané de Zinco Esfalerite 

ME Maciço de Pirite Pirite 

FE Stockwork de Pirite Pirite 

RE Rubané de Pirite Pirite 

 

 De uma forma geral, a mineralogia do minério não mostra diferenças significativas 

entre os jazigos e os tipos de minério. No entanto, a proporção quantitativa dos diferentes 

minerais é altamente variável entre os diferentes tipos de minério, e algumas fases minerais 

foram encontradas apenas em tipos de minério e locais específicos. Os principais minerais 
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são a pirite, esfalerite, calcopirite e galena. A arsenopirite e a tetraedrite/tenantite constituem 

os minerais acessórios mais comuns, juntamente com quantidades variáveis de bornite, 

estanite, kesterite, ferroquesterite, bournonite, boulangerite, cassiterite, pirrotite, cobaltite, 

glaucodote, cosalite, ililite, naumanite, idaite, mawsonite, carrollite, gustavite, bismuto nativo 

e raramente roquesite e ouro. 

 
Figura 16. Distribuição e abundância dos principais tipos de minérios de metais base minerados em Neves-

Corvo para os jazigos do Lombador, Neves, Corvo, Zambujal e Graça (Carvalho, 2016). 

 
Figura 17. Alguns tipos de mineralização com cobre de Neves-Corvo. A - Maciço de Cobre (MC) em contato 

com xistos negros da encaixante; B - Maciço de Cobre e Zinco (MCZ); C - Fissural de cobre (FC). 
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• Neves  

 O jazigo de Neves (Figura 18), devido ao seu tamanho, está artificialmente dividido 

em duas lentículas, sul e norte, que se situam respetivamente na crista e no flanco nordeste 

do anticlinal Rosário-Neves-Corvo, a profundidades, entre 340 e 450 m. A designada lentícula 

sul é aproximadamente sub-horizontal e a lentícula norte mergulha em até 35˚ para N-NE. A 

espessura máxima do jazigo é de 55 m, e se estende por cerca de 700 m em profundidade e 

1200 m ao longo da direção SE-NW. Assim como no jazigo do Corvo, os minérios de Cu no 

jazigo de Neves constituem importantes recursos de cobre para a mina (30%), e representam 

58% dos tipos de minério mineráveis no jazigo. Minérios maciços de cobre e em stockwork 

são predominantes na lentícula norte, enquanto minérios de zinco maciços são 

predominantes na lentícula sul. Neves Norte também se destaca por um stockwork de Cu que 

se desenvolve para o setor NE-E do jazigo, além dos limites dos sulfuretos maciços, e em 

direção ao jazigo do Lombador. 

 
Figura 18. Perfil Geológico através dos jazigos de Neves e do Lombador (SOMINCOR). 

 
• Corvo 

 O jazigo do Corvo (Figura 19) situa-se no flanco nordeste do anticlinal Rosário-Neves-

Corvo, a profundidades entre 230 e 800 e mergulha de 10˚ a 40˚ para NE. A espessura 

máxima é de cerca de 95 m, e se estende por aproximadamente 1100 m em profundidade e 

600 m ao longo do alinhamento do jazigo. A tonelagem total é superior a 50 Mt e é o depósito 
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mais rico em Cu em Neves-Corvo, representando 31% dos recursos de Cu da mina. O jazigo 

contém a teto um minério designado de 'rubané', que na realidade é um stockwork 

tectonicamente carreado, sendo bastante rico em Cu. Os minérios de estanho constituídos 

por cassiterite maciça e stockwork de Sn ocorrem no setor W do jazigo, distribuídos ao longo 

de uma estrutura N-S, o chamado “corredor de estanho do Corvo”. No entanto, a maior parte 

do Sn está intimamente associada aos minérios mais ricos em Cu, ocorrendo como 

disseminações de cassiterite de granulação fina ou sulfossais de Cu-Sn. A mineralização de 

Zn maciça e em stockwork desenvolvem-se na zona SE do jazigo, representando 21% dos 

tipos de minério lavráveis no Corvo. 

 
Figura 19. Perfil Geológico através dos jazigos do Corvo e da Graça (SOMINCOR). 

 
• Graça 

 Situa-se no flanco SW do anticlinal Rosário-Neves-Corvo, a profundidades entre 230 

e 450 me mergulha para S entre 10˚ e 70˚ para SW (Figura 19). A espessura máxima é de 

80 m, e se estende por cerca de 500 m em profundidade e 700 m ao longo de sua direção 

principal. O jazigo da Graça está conectado ao do Corvo por um nível contínuo e pouco 

espesso de minério maciço de Cu, designado por ponte. Minérios maciços e stockwork de 

cobre representam 63% dos tipos de minério mineráveis no jazigo. Embora presente, a 

mineralização de Cu "rubané" não é significativa neste jazigo. Minérios maciços de Cu-Sn de 

alto teor e de cassiterite maciça discreta e algum stockwork ocorriam num alinhamento NE-

SW, representando 3% dos tipos de minério mineráveis no jazigo. Uma zona maciça 

significativa de minério de Zn ocorre no setor SW do jazigo. Os minérios totais de Zn 
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representam 37% dos tipos de minério mineráveis no jazigo. Devido aos altos teores, os 

minérios maciços de Cu e Cu-Sn da Graça estiveram entre os primeiros que foram explorados 

na mina. As reservas de pré-produção de minério incluíram 4,8 Mt @ 11,7% Cu para minérios 

de Cu, e 0,39 Mt @ 18,7% Cu e 1,2% Sn. 

 

• Zambujal 

 Este jazigo assenta na crista e em ambos os flancos do anticlinal Rosário-Neves-

Corvo, a profundidades entre 300 e 450 m, o flanco NE mergulha cerca de 20˚ para NE, 

enquanto que o flanco SW chega a estar invertido, devido à vergência do anticlinal. (Figura 

20 e Figura 21). A espessura máxima é de cerca de 53m, se estende por aproximadamente 

600 m em profundidade e 550 m ao longo do seu eixo principal. A tonelagem total atualmente 

conhecida é de aproximadamente 15 Mt (de minérios mineráveis), e o jazigo é composto por 

uma sucessão de lentículas de sulfureto maciço empilhadas tectonicamente por 

cavalgamento. Uma ponte fina de minério de sulfureto maciço liga este jazigo ao Corvo. A 

mineralização de stockwork de Cu (FC) representa 42% dos tipos de minério definidos no 

jazigo, e é principalmente desenvolvida para os setores E e NE do jazigo. 

 
Figura 20. Perfil Geológico através do jazigo do Zambujal (SOMINCOR). 
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• Monte Branco 

 O depósito Monte Branco foi descoberto em 2011 a partir de sondagens de prospeção 

de superfície. O depósito está localizado a aproximadamente 1,2 km ao sul de Semblana e a 

oeste e por baixo da Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo. É constituído por seis 

lentículas descontínuas que foram fortemente afetadas por cisalhamento tectônico. O Monte 

Branco representa um novo centro de mineralização de sulfureto, cobrindo atualmente cerca 

de 250m por 200m de área e a profundidades entre 540m e 700m. O depósito contém alguma 

mineralização de sulfureto de cobre, quer maciços, quer em stockwork, mas para já sem 

tonelagem que justifique a sua produção. 

 

• Semblana 

 O jazigo de Semblana é sub-horizontal, tem mergulho suave (15 - 20 °) para o norte e 

está localizado a uma profundidade de 790m (Figura 21). A maioria dos furos de sondagem 

cruzou a mineralização do stockwork de cobre (FC) (minério limpo), contendo ainda pequenas 

zonas de sulfuretos de cobre maciço (MC). A estratigrafia do teto é idêntica à do Corvo e do 

Zambujal, mas os riólitos são vistos exclusivamente no muro de Semblana, com espessuras 

variando de alguns metros a dezenas de metros. A mineralização nos riólitos é 

ocasionalmente observada, mas não é considerada econômica. 

 
Figura 21. Perfil Geológico através do jazigo do Zambujal e o de Semblana (SOMINCOR). 
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 O estanho às vezes está presente tanto no stockwork quanto nos minérios maciços, 

mas está confinado à parte norte do jazigo, enquanto porções discretas de mineralização de 

zinco foram identificadas no sul. Embora os Recursos Minerais sejam relatados para cobre 

maciço e estocável, nenhum zinco estocável foi identificado. 

 

• Lombador 

 O jazigo do Lombador é o maior e mais rico em zinco dentre as massas de Neves-

Corvo, representando 62% das reservas totais de zinco para todo o depósito (Figura 22). Ele 

foi descoberto em 1988 após um programa de prospeção por sondagens profundas no 

extremo norte dos jazigos do Corvo e de Neves e situa-se no flanco nordeste do anticlinal 

Rosário-Neves-Corvo, em profundidades entre 600 e 1000 m, e mergulha de 20 a 40º para 

NE (Figura 23).  

 O jazigo possui até 150 m de espessura, encontra-se em uma estrutura estratificada 

que se estende por todo o seu comprimento e é dividido em 3 lentes de sulfureto - Lombador 

Norte, Lombador Sul e Lombador Leste - devido à presença de duas falhas subverticais de 

tendências aproximadamente NE-SW e N-S. Entretanto, para a estimativa de recursos, seja 

dividido apenas em Lombador Norte e Lombador Sul.  

 No Lombador, são identificados minérios lenticulares a estratificados dos tipos MZ, 

MC, MP, MCZ, MZP e ME, bem como minérios fissurais dos tipos FZ, FC e FE. É também 

identificado um minério de fissural zincífero alóctone (RZ), colocado tectonicamente a teto da 

mineralização. Os sulfuretos de minério encontrados consistem principalmente de pirite, 

esfalerite, galena, calcopirite, arsenopirite e secundariamente em tetraedrite, estanite, 

bournonite, boulangerite, pirrotite, cobaltite, cosalite, bismuto, ouro, eletro e roquesite 

(Carvalho et al., 2013; 2019). 

 
Figura 22. Teores de Zinco e quantidade de zinco metálico no depósito de Neves-Corvo como um todo e no 

Jazigo do Lombador em específico, no contexto geral de depósitos do tipo VHMS no mundo (Modificado de 

Carvalho et al., 2019). 
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 Este jazigo tem subjacente um enorme sistema de stockwork que se estende por todo 

o seu comprimento e se desenvolve em seu setor centro-este, onde o eixo do sistema de 

alimentação principal está localizado.  

 É também reconhecido um zonamento de metal bem desenvolvido em torno de uma 

zona de falha subvertical NNW-SSE localizada nos setores centro-este e sul do jazigo, de tal 

forma que minérios ricos em cobre ocorrem principalmente na zona mais interna do jazigo, 

enquanto os minérios ricos em Zn e os sulfuretos estéreis ocorrem em seus domínios 

superiores e periféricos. Entretanto, processos significativos de cavalgamento e 

remobilização tectonicamente controlados geraram enriquecimentos secundários de cobre, 

extremamente relevantes para a operação de mineração (Carvalho et al., 2019). 

 

 
Figura 23. Seção Norte-Sul do Lombador ilustrando as posições relativas dos estilos de mineralização 

presentes (Lundin Mining, 2017). 

 Um outro fator que chama atenção em relação ao jazigo do Lombador é que a 

alteração hidrotermal nele contrasta com as assinaturas de alteração atribuídas às partes de 

alta temperatura do sistema de formação de minério, nomeadamente nas massas do Corvo 

e da Graça. No Lombador, a alteração é mais clorítica na região do núcleo e varia 

progressivamente para uma alteração sericítica no sentido das zonas periféricas, sendo que 

a mineralização de zinco é distinguida por uma intensa carbonatização (Carvalho et al., 2013). 
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3 – ATIVIDADE MINEIRA EM NEVES-CORVO 

3.1 – Localização e infraestrutura superficial 

 A mina de Neves-Corvo está localizada a aproximadamente 220 km a sudeste de 

Lisboa, na província do Baixo Alentejo, no sul de Portugal, cerca de 15 km a sudeste de 

Castro Verde, distrito de Beja (Figura 24). A região possui uma excelente rede de transportes 

com aeroportos internacionais em Beja (40km a norte), em Faro (80 km ao sul) e em Lisboa 

(150 km a noroeste).  Para além do complexo mineiro, o qual integra a mina subterrânea, as 

lavarias de processamento do minério e escritórios da administração central, a SOMINCOR 

também detém um porto privado com uma instalação de armazenamento de concentrados 

de minério em Setúbal, instalações de extração de areia em Alcácer do Sal e escritório em 

Lisboa. 

  O Complexo Mineiro de Neves-Corvo é composto por duas grandes áreas: Área 

Industrial e a Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo (IRCL) (Figura 24). Na Área Industrial 

destaca-se a existência de grandes infraestruturas de superfície, estando as mais importantes 

assinaladas na Figura 25: 

• Lavarias de Cobre (Cu) e de Zinco e Chumbo (Zn/Pb); 

• Armazéns dos concentrados de Cobre, de Zinco e de Chumbo; 

• Parque de minérios; 

• Poço de Santa Bárbara; 

• Escritórios gerais e da mina. 

Na área da Ligação Mina-IRCL destacam-se as seguintes infraestruturas (Figura 24): 

• Barragens de retenção de Águas Contaminadas (Bac); 

• Reservatórios de Emergência; 

• Estação de Tratamento de Água da Mina. 

Na envolvente do Cerro do Lobo destaca-se (Figura 24): 

• Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo (IRCL),  

• Reservatório do Cerro da Mina (RCM) 

• Central da Pasta 

• Barragens de retenção e desvio de águas pluviais 

• Instalações de tratamento de águas residuais  
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Figura 24. Localização do Complexo Mineiro de Neves-Corvo e suas principais instalações (SOMINCOR). 

 Quanto às licenças de exploração e prospeção, a SOMINCOR detém a Concessão de 

Mineração Integrada Neves-Corvo, composta pela Área de Mineração Neves-Corvo (Área A; 

Figura 24) e pela Área de Mineração Semblana (Área B; Figura 24). A Área de Mineração de 

Neves-Corvo cobre 13,5 km2 e sua concessão confere o direito de exploração das jazidas de 

Neves, Corvo, Graça, Zambujal, Lombador e Monte Branco para cobre, zinco, chumbo, prata, 

ouro, estanho e cobalto.  Já a Área de Mineração de Semblana cobre 15,4 km2 e sua 

concessão fornece os direitos de exploração do depósito Semblana para cobre, zinco, 

chumbo, prata, ouro, estanho e cobalto. Adicionalmente, a SOMINCOR detém uma 

Concessão de Prospeção e Pesquisa estendida no entorno da Concessão Mineira de Neves-

Corvo que cobre uma área de 112 km2. Os jazigos localizados neste âmbito são Neves, 

Corvo, Graça, Zambujal, Lombador, Monte Branco e Semblana. 
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Figura 25. Área industrial do complexo mineiro de Neves-Corvo e principais infraestruturas (SOMINCOR). 

3.2 – Infraestrutura subterrânea e funcionamento da mina de Neves-Corvo 

 A mineração subterrânea em Neves-Corvo segue um sistema de laboração contínua 

desde 1988, ou seja, 24 horas por dia durante sete dias por semana, com dois turnos de 10 

horas e 42 minutos cada um. Atualmente, o setor de mineração possui 724 funcionários 

distribuídos nos departamentos de produção, desenvolvimento, manutenção, engenharia, 

planeamento, mecânica de rochas, geologia e exploração. 

 A mina é acedida por um poço circular de concreto de 5m de diâmetro situado a oeste 

do corpo principal do Corvo (Figura 26) e por uma rampa principal com gradiente médio de 

17%, conhecida como Rampa do Castro, que foi desenvolvida desde a superfície até ao nível 

700 e confere acesso de veículos à mina, bem como ventilação. Rampas internas adicionais 

à rampa de Castro foram desenvolvidas dentro da mina para aceder os vários jazigos e 

realizar o desenvolvimento da exploração. O desenvolvimento das futuras rampas 

transportadoras para a parte inferior do minério Lombador foi iniciado em maio de 2017 e sua 

respetiva rampa de acesso está atualmente no nível 220.  

 Os níveis subterrâneos estão relacionados a um datum de 1.000m abaixo do nível do 

mar, sendo que a elevação da superfície da mina é de aproximadamente 220m acima do 

nível do mar, ou 1.220m acima do datum. 
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Figura 26. Abertura de acesso á mina pela Rampa 

de Castro. 

 
Figura 27. Poço de Santa Bárbara. 

 O poço principal, o qual é chamado de “Poço de Santa Bárbara” (Figura 27), tem 600m 

de profundidade e se estende além do nível 700, sendo atualmente usado apenas para o 

transporte de minério e escombro e eventualmente para pessoas apenas em casos de 

emergência. Um esquema com as principais infraestruturas subterrâneas tais como as 

rampas de acesso, níveis de rolagem e coletores de ar encontra-se representado na Figura 

28.  

 
Figura 28. Principais vias de acesso e infraestruturas subterrâneas de Neves-Corvo (coletores, rampas de 

acesso, níveis de rolagem, britagens). Vê-se também algumas estruturas da superfície, tais como o poço de 

Santa Bárbara, a rampa de Castro e as chaminés principais de ventilação (CPVs; SOMINCOR) 

 As rolagens são os níveis de circuitos para onde todo o minério é encaminhado, 

através de chaminés dispostas pelos diferentes níveis superiores. Neste momento existe a 

Rolagem do nível 700 e a Rolagem do nível 550. É nas rolagens que as pás carregadores 

efetuam o carregamento dos dumpers, para que estes posteriormente efetuem o transporte 

do minério ou escombro para a britagem. 
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 Os coletores estão dispostos superiormente a cada jazigo. Estes são compostos por 

um conjunto de galerias, que têm a função de evacuar o ar viciado subsequente dos 

desmontes, através de um conjunto de chaminés de exaustão, ligadas à superfície. 

  No nível 700, um dos níveis de rolagem, há uma estação subterrânea de britagem, a 

qual é a principal e tritura de forma alternada os diferentes minérios e também escombro 

provenientes dos jazigos superiores pertencentes ao Corvo, Neves, Zambujal e Graça. Uma 

segunda britagem no nível 550 atende à secção inferior da mina, que se estende do nível 700 

até abaixo do nível 550, a qual atualmente tritura o minério do Corvo Inferior e Lombador. 

Após britado, o material é levado até ao nível 700 através de esteiras rolantes para então ser 

levado ao poço. 

 Atualmente, se encontra em desenvolvimento uma área de expansão para o jazigo de 

Lombador (LP2) como parte do Zinc Expantion Project (ZEP) com o intuito de preencher a 

lacuna na produção de zinco criada como resultado do plano acelerado de produção desse 

recurso (Figura 30). A área LP2 inclui toda a mineralização de zinco abaixo do nível 320 no 

sul do Lombador, bem como a mineralização de cobre abaixo de 280 e toda a mineralização 

abaixo do nível 220 no norte do Lombador. Para essa expansão, será também desenvolvido 

um nível de rolagem no nível 260, onde será instalada uma estação subterrânea de britagem 

para atender à essa nova etapa da exploração. Em conjunto, também se encontra em 

desenvolvimento um conjunto de esteiras transportadoras (Figura 29) para levar o material 

extraído até ao nível 550, para que então o mesmo seja transportado ao nível 700. 

 O material depois de ser descarregado na 

britagem dentro da mina é fragmentado 

até uma granulometria inferior a 200 mm 

e depois é transportado através de 

tapetes rolantes até ao poço, onde por sua 

vez, é extraído para a superfície, seguindo 

novamente por tapetes até ao parque do 

minério, sendo empilhado de acordo com 

o tipo de minério em causa para que então 

sejam mandadas para as lavarias de 

processamento. 

 

3.2.1 – O Projeto de Expansão do Zinco  

 Apesar de, à escala atual, a contribuição da produção de zinco em Neves-Corvo para 

as receitas líquidas da SOMINCOR ser reduzida, a empresa considera que, numa perspetiva 

Figura 29. Estrutura das esteiras transportadoras de 

material extraído. 
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de manter os custos de operação próximos dos níveis atuais e de manter a sua 

competitividade no mercado global, será necessário aumentar a produção de zinco, num 

cenário previsto de diminuição das reservas de cobre. 

 Surgiu assim, o Projeto de Expansão de Zinco, mais conhecido como ZEP (do inglês 

Zinc Expansion Project), elaborado com base no plano de vida útil da mina. Este plano 

permite um aumento substancial da produção de zinco nos primeiros anos do projeto com 

níveis de investimento de capital mínimo nas novas áreas de produção. Deste plano faz parte 

o significativo aumento da produção do jazigo do Lombador numa nova área, mais profunda, 

do jazigo do Lombador Fase 2 (LP2). 

 De facto, o LP2 está situado a uma maior profundidade do designado Lombador Fase 

1 (LP1), estendendo-se até cerca dos 1.200m abaixo da superfície e inclui toda a 

mineralização de zinco abaixo do nível 300 do lado NE da principal falha N-S 01, bem como 

a mineralização de cobre abaixo do nível 260, e ainda toda a mineralização abaixo do nível 

260 na área do Lombador Norte (Figura 30). 

 
Figura 30. Área da expansão do Lombador - Fase 2, evidenciando-se também os níveis de rolagem e a falha 

que separa o Lombador Norte do Sil(Lundin Mining, 2017). 

 O plano LoM (“Life of Mine”) contempla igualmente o aumento da produção de minério 

de zinco nas áreas já em exploração, mais concretamente, nas zonas com teor mais elevado 

deste metal, nomeadamente as áreas do Lombador Fase 1 (LP1) e do Sudeste do Corvo, 

que constituem, por si só, mais de 70% do metal de zinco contemplado no cenário de 

expansão. 

 O ZEP, que inclui a exploração do Jazigo do Lombador Fase 2, a Expansão da Lavaria 

de Zinco e a Expansão da Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo, tem por objetivo a 

sustentabilidade da Mina de Neves-Corvo, aumentando a produção de cobre e zinco, de 

modo a compensar a quebra das receitas resultante da baixa de teor de cobre. O gráfico 
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seguinte (Figura 31) mostra a variação da produção ao longo do período de vida útil do 

projeto, sem e com o ZEP concretizado, tendo em conta as reservas de minério existentes e 

não apenas a vida útil economicamente viável. 

 
Figura 31. Perfis de produção de metal em kilotoneladas sem e com a concretização do ZEP. Os valores em 

kilotoneladas (kt) de Cu, Zn e Pb para o ZEP encontram-se representados por linhas cheias e valores para um 

cenário sem o ZEP, por linhas tracejadas (Lundin Mining, 2017). 

 A expansão e aumento de produção do Lombador Fase 2, resultante do ZEP, 

decorrerá até 2026. Este projeto é essencial para a economia regional e nacional, já que 

Neves-Corvo é uma mina crítica na sustentação do emprego local, fundamental na geração 

de riqueza regional, representando cerca de 16% das exportações regionais e 92% das 

exportações nacionais de minérios. O Projeto ZEP tem previsto um investimento total de 263 

milhões de euros.  

 A concretização deste projecto permitirá a expansão da vida da mina até 2030. A 

tabela 2 mostra que a implementação do ZEP conduz ao aumento da produção de 

concentrado de zinco em 115% para o período de exploração do projeto. O concentrado de 

chumbo sofre um aumento percentual ainda mais relevante, de cerca de 355%, embora em 

termos absolutos, as quantidades sejam pouco significativas comparativamente aos restantes 

metais. No caso do cobre verificar-se-ão aumentos na ordem dos 25%. 

Tabela 2. Valores de produção da mina de neves-corvo, com e sem o ZEP. 

METAL PRODUZIDO SEM O ZEP (2020 – 2030) COM O ZEP (2020 – 2030) 

COBRE (CU) 289 kt 362 kt 

ZINCO (ZN) 730 kt 1571 kt 

CHUMBO (PB) 47 kt 214 kt 
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3.3 – A organização do ciclo mineiro em Neves-Corvo 

 No ciclo de mineração em Neves-Corvo, cada trabalho é realizado por um grupo 

profissional específico antes de ser repassado para o próximo grupo profissional e integra 

equipas de diferentes direções e departamentos (Figura 32). No presente trabalho será dado 

foco principalmente ao Departamento de Geologia e Exploração e aos departamentos mais 

diretamente associados dada a natureza do estágio.  

 De forma resumida, o ciclo mineiro em Neves-Corvo é em grande parte regido pela 

estimativa de recursos sendo esta realizada anualmente pelo Departamento de Geologia e 

Exploração através de um modelo de blocos, o qual posteriormente é usado pelo 

Departamento de Planeamento Mineiro para atualizar a estimativa de reserva e também para 

avaliação econômica, projeção e programação da mina a longo prazo. 

 O planeamento a longo prazo fornece o cronograma do que será extraído e quando 

as áreas serão mineradas. Dentro deste guia, os geólogos da mina devem avaliar as áreas 

de mineração planeadas e determinar se uma sondagem de detalhe (infill drilling) é 

necessária, ou seja, se é preciso perfurar entre furos previamente realizados para prover 

informação geológica adicional para definir mais acuradamente a mineralização. 

 

 
Figura 32. Fluxograma com as direções e departamentos que compõem a Direção Geral de Operações 

Mineiras. Em destaque, encontra-se o Departamento de Geologia e Exploração (SOMINCOR). 

 Após a sondagem de detalhe, o modelo de blocos com teores de corte pode ser 

atualizado. Atualmente, o modelo de teores de corte é uma atualização do modelo de 

recursos. A única diferença é a adição de novos dados de sondagem ou de amostras de 

fundo coletados desde a última atualização. 
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 Todo mês, o plano é atualizado usando os modelos mais atualizados. Às vezes, os 

limites da mineralização são atualizados, enquanto o modelo de bloco não. Nesses casos, os 

planeadores de minas usam triangulações atualizadas para determinar os limites das frentes 

de desenvolvimento. 

 Dessa forma, o planeamento a curto prazo é feito com base em um modelo de teores 

de corte, sobre o qual engenheiros de mina podem projetar as frentes de desenvolvimento 

(stopes) com base no modelo de blocos e nas áreas mineralizadas sinalizadas pelos 

geólogos.  

3.4 – Geologia e exploração  

 Geólogos desempenham muitos papéis essenciais em diversas etapas do ciclo 

mineiro, seja em atividades subterrâneas ou em superfície, podendo interagir com distintos 

setores (Figura 33). As principais atividades desenvolvidas por estes profissionais em uma 

mina estão relacionadas com a prospeção, desenvolvimento de depósitos de minério, 

modelamento deste depósito para a estimativa de recursos, e com aspetos ambientais e de 

sustentabilidade.  

  

  
Figura 33. Interações de avaliações técnicas, financeiras e de risco envolvendo o setor da geologia em uma 

mina (Modificado de AIMM, 2014). 

 Como visto na figura 33, o setor da geologia em uma mina não opera 

independentemente e envolve uma série de competências e interações com outros setores 
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seja de forma direta ou indireta. Este setor é usualmente composto por geólogos com 

diferentes especialidades e pode contar com engenheiros de minas e técnicos associados. 

 No que diz respeito ao trabalho de um geólogo de mina subterrânea, seu principal 

papel é caracterizar e definir a mineralização econômica, assim como desenvolver e 

implementar estratégias para identificar e definir novas mineralizações econômicas na mina. 

Para que este papel seja desenvolvido, existe uma série de responsabilidades, as quais 

incluem: 

• Planeamento, implementação e supervisão de programas de sondagem  

• Logging de testemunhos 

• Interpretação do controle de teor e dados de sondagem 

• Mapeamento geológico e definição de amostragem subterrânea 

• Modelagem geológica e estimativa de recursos 

 No que diz respeito ao planeamento, implementação e supervisão de programas de 

sondagem, estas atividades estão expostas no Capítulo 4 "Prospeção por sondagens em 

Neves-Corvo". Ao longo dos itens seguintes estas tarefas são pormenorizadas com base nas 

observações e informações colhidas junto ao Departamento de Geologia e Exploração da 

SOMINCOR, assim como os procedimentos realizados para a preparação e análise de 

amostras. 

3.5 – Preparação e análise de amostras 

 A avaliação de um recurso mineral é criticamente dependente da precisão e 

confiabilidade dos dados analíticos. A integridade destes dados é, por sua vez, altamente 

dependente na qualidade da amostragem e dos processos analíticos adotados. Na 

SOMINCOR, a metodologia de amostragem, a preparação e as análises diferem dependendo 

se a amostra provém de frentes de minérios ou de testemunhos de sondagem. 

 Todas as amostras são coletadas pela equipe do Departamento de Geologia Mineira 

da SOMINCOR, com toda a preparação e análise das amostras atualmente realizadas em 

instalações próprias da empresa.  

3.5.1 – Amostras de frente de minério 

 Para os diferentes tipos de minério encontrados em Neves-Corvo existem dois tipos 

de amostragem: a amostragem em canal e a amostragem pontual. 
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3.5.1.1 Amostragem em canal 

 A amostragem em Canal (Figura 34) é feita quer nas frentes, quer nos hasteais da 

mina e aplica-se aos minérios do tipo fissural, rubané e nos minérios com zinco (MZ, MCZ, 

MZP), devido à sua característica bandada. 

 
Figura 34. Esquema de duas frentes, mostrando a localização, a sequencia e o espaçamento entre os canais a 

amostrar (SOMINCOR). 

 Este tipo de amostragem é feito de modo a que cada canal (aproximadamente 1 

metro) corte, o mais perpendicularmente possível, as vénulas/filonetes de sulfuretos. Deste 

modo, os canais podem ser horizontais, verticais e até oblíquos, dependendo da posição dos 

sulfuretos. Os canais são normalmente verticais dado que a mineralização filoniana/lenticular 

é muito errática. Mas, sempre que se justifica, os geólogos pedem uma amostragem com 

canais horizontais, de modo a que a amostra seja o mais representativa possível da 

mineralização do local. 

 A amostra em canal é obtida fazendo um sulco com o martelo de geólogo, recolhendo 

a amostra para dentro de um saco plástico, obedecendo ao espaçamento e sequência 

indicados na figura 34. Neste momento, o padrão em uso em Neves-Corvo é o A, com a 

recolha de 9 amostras. 

 A numeração faz-se de cima para baixo e da esquerda para a direita. Depois de 

recolhida a amostra para o saco de plástico insere-se a senha com o respetivo número. Cada 

amostra contém cerca de 3 Kg, por cada canal. O tempo médio de amostragem numa frente 

ronda os 30 minutos e as frentes são normalmente amostradas de 3 em 3 pegas, salvo ordem 

diferente dada pelos geólogos. 
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 O número de amostras é preferencialmente de 9, dependendo do tamanho da frente 

e se esta contém ou não enchimento. Podem também ser feitas amostras nos hasteais, 

quando os geólogos assim o entendem, sendo neste caso recolhidas 3 amostras por cada 

estação, com um espaçamento de 5 em 5 metros. Cada amostragem efetuada é 

esquematizada, com rigor, em uma folha padrão. O local da Frente ou Hasteal amostrados é 

implantado na carta topográfica do desmonte (conhecida por “layout” na mina). É digitalizado 

indicando as distâncias a um ponto topográfico (PT) ou, na ausência dele, a outros pontos de 

referência, como portas de enchimento, esquinas de nichos ou galerias, entre outros, usando 

uma folha padrão. 

 

3.5.1.2 – Amostragem pontual  

 A amostragem Pontual (Figura 35) é feita quer nas frentes, quer nos hasteais da mina 

e é aplicada nos sulfuretos maciços do tipo ME (Maciço Estéril) e MC (Maciço Cuprífero).  

 
Figura 35. Esquema de duas frentes, mostrando a localização, a sequência e o espaçamento entre as amostras 

pontuais (SOMINCOR). 

 A colheita das amostras deve conter, em cada ponto, o minério envolvente desse 

ponto, num raio de cerca de meio metro para equivaler a 1 metro de comprimento. Cada 

amostra contém cerca de 3 Kg de rocha. O tempo médio de amostragem numa frente ronda 

os 30 minutos e as frentes são normalmente amostradas de 3 em 3 pegas, salvo ordem 

diferente dada pelos geólogos 

 A amostra pontual é obtida fazendo um sulco com o martelo de geólogo, recolhendo 

a amostra para dentro de um saco plástico, obedecendo ao espaçamento e sequência 

indicados na figura 35. Neste momento, o padrão em uso em Neves-Corvo é o A, com a 

recolha de 9 amostras. A numeração faz-se de cima para baixo e da esquerda para a direita. 
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 O número de amostras é preferencialmente de 9, dependendo do tamanho da frente 

e se esta contém ou não enchimento. Podem também ser feitas amostras nos hasteais, 

quando os geólogos assim entendem necessário, sendo neste caso recolhidas 3 amostras 

por estação (3 por cada hasteal), com um espaçamento de 5 em 5 metros. 

 Cada amostragem efetuada é esquematizada, com rigor, em uma folha padrão. O 

local da Frente ou Hasteal amostrados é implantado na carta topográfica do desmonte 

(conhecida por “layout” na mina). É digitalizado indicando as distâncias a um ponto 

topográfico (PT) ou, na ausência dele, a outros pontos de referência, como portas de 

enchimento, esquinas de nichos ou galerias, entre outros, usando uma folha padrão. 

 

3.5.2 – Amostras de testemunhos de sondagem 

 A preparação de amostras difere caso os testemunhos sejam de sondagens de 

produção ou de sondagens de avaliação. Entretanto. em ambos os casos, após a descrição 

dos testemunhos, são definidos os intervalos de amostragem e tipos de amostras de controlo 

para cada unidade na Folha de QA/QC para controlo de qualidade. A partir de 2009 

implementaram-se novos QA/QC (Quality Control/Quality Assurance), para ficarem mais de 

acordo com a Norma Canadiana NI- 43-101.  

 As amostras das sondagens produção e de avaliação são enviadas para o laboratório, 

com a identificação numérica sequencial, sem referência à sondagem amostrada. Entre as 

amostras dos testemunhos são colocadas amostras brancas (brancos), padrões de cobre, 

padrões de zinco e duplicados de antigas sondagens (Tabela 3). Estas amostras são 

introduzidas de acordo com a numeração sequencial sendo preparadas no Lombador e 

sempre que se verificar uma das terminações numéricas referenciadas na tabela abaixo: 

 
Tabela 3. Amostras usadas no QA/QC, tua terminação numérica e classificação quanto ao tipo (SOMINCOR). 

 
 Com o novo procedimento, todos os tipos de minério (Rubané, Maciço e Stockwork) 

seguem os mesmos critérios de amostragem: são amostrados metro a metro e envia-se todo 

o testemunho para análise, no caso das amostras de sondagens de produção. Para a análise 

de testemunhos de sondagens de avaliação, envia-se metade do tarolo. Por vezes, o intervalo 
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de amostragem não é exatamente de 1 metro, devido a contactos formacionais definidos pelo 

geólogo. Este, por necessidade, pode aumentar ou diminuir o intervalo de amostragem em 

50 centímetros, ou seja, o intervalo de amostragem varia entre um mínimo de 0,50 cm a um 

máximo de 1,5 m. Caso haja perdas de recuperação de testemunho, o geólogo indicará um 

intervalo maior, de preferência entre placas, com quantidade de amostra suficiente para 

análise.  

  Cada amostra deverá ser composta por 1 metro de testemunho, no entanto, 

dependendo de perdas de recuperação e contatos litológicos, estas poderão compreender 

um mínimo de 50 centímetros de testemunho e um máximo de 1.5 metros. É também nessa 

folha onde são indicadas as amostras de controlo, as quais já se encontram inseridas na 

folha, no entanto, é necessário definir o tipo das amostras Branco e Duplicado, de modo a 

controlar o rigor das análises efetuadas no Laboratório Químico. Dessa forma, insere-se entre 

as amostras enviadas alguns padrões de cobre e zinco, duplicados (de sondagens antigas) 

e amostras brancas (puros grauvaques) com teores já teores conhecidos pelo Departamento 

de Geologia e Exploração. 

 Atualmente, a entrega de amostras ao Laboratório é feita em caixas metálicas. Cada 

caixa comporta cerca de 100 amostras e, por norma, entregam-se duas caixas diariamente 

até se alcançar um número de cerca de 2200 amostras mensais. Após este total ser atingido, 

todas as amostras preparadas ficam em stock para entrega no mês seguinte. Os valores 

diários e mensais poderão sofrer alterações de acordo com as condições do Laboratório. 

 É de mencionar que antes de enviadas para análise, as amostras são ainda pesadas 

(secas e molhadas) para a determinação das densidades e depois cortados (no caso dos 

testemunhos de sondagens de avaliação) os testemunhos no Laboratório de Corte do 

Lombador. A determinação das densidades é importante devido à possível existência de 

mineralização disseminada. 

 Com os intervalos mineralizados marcados e cortados (quando se aplica), os 

colaboradores da geologia ensacam os testemunhos com uma senha (número da amostra) 

para que então seja feita a entrega no Laboratório Químico.  

 Uma outra prática comum na indústria de mineração moderna é fotografar todo o 

testemunho para estudos e auditorias futuras. O núcleo geralmente é fotografado antes de 

ser cortado para amostragem, mas após ter sido registrado e marcado porque os contatos 

marcados e os intervalos de profundidade ajudam na correlação dos recursos observados 

nas fotografias com as informações registradas. Cada foto deve conter uma referência ao 

número do furo, bandeja do núcleo e intervalo de perfuração. Algumas características 

geológicas podem ser particularmente importantes para interpretações geológicas corretas, 

portanto, devem ser fotografadas separadamente e geralmente a distâncias curtas para uma 

representação precisa das texturas das rochas e outras características importantes. 
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3.5.2.1 - Amostras de sondagens de produção 

 O geólogo faz o Log Geológico Simplificado (Anexo 1) e dá a indicação dos contactos 

que serão enviados para a análise laboratorial. Efetua-se então o registo fotográfico de todas 

as caixas de sondagens no laboratório de geologia do couto mineiro. As fotografias de cada 

sondagem são gravadas numa pasta com a designação da sondagem e são arquivadas, para 

futura consulta.  

 Com as fotos tiradas, procede-se assim ao ensaque das amostras, à sua pesagem, 

ao registo do respetivo peso numa folha padrão e à etiquetagem de acordo com o novo 

sistema de identificação, constituído apenas pela referência da norma e numeração 

sequencial (norma-número da amostra).  É importante notar que nesse tipo de amostragem 

envia-se para análise todo o testemunho dos diversos intervalos selecionados pelo geólogo, 

metro a metro.   

3.5.2.2 – Amostras de sondagens de Avaliação ou Reconhecimento  

 No caso dessas amostras, o geólogo faz o Log Geotécnico e Geológico (Anexo 2) no 

Tablet (o Log Geotécnico e Geológico é importado diretamente do Excel para a base de 

dados) e efetua a marcação dos contatos e das metragens das amostras nas caixas para que 

estes sejam então registados nas planilhas de amostragem. 

 Tal como nos testemunhos das sondagens de produção, é feito o registo fotográfico 

de todas as caixas, sendo que com as fotos tiradas, efetua-se o corte dos testemunhos ao 

meio, de acordo com os contactos estabelecidos pelo geólogo. Após o corte, cativa-se a 

norma GEO para envio das amostras para o laboratório, também se implementando o QA/QC 

tal como nas amostras de produção. Em seguida, determinam-se, nas instalações do 

Lombador, as densidades, metro a metro preferencialmente, de todo o testemunho, sendo 

que quando não possível, de metade do testemunho cortado, registando-se os valores. A 

partir de 2009, considerando-se a grande quantidade de dados existentes, decidiu-se efetuar 

apenas as densidades das sondagens dos jazigos mais recentes em produção: Zambujal e 

Lombador. 

3.5.3 – Análise laboratorial 

 A análise das amostras é realizada no laboratório analítico SOMINCOR, o qual é 

credenciado para a realização de 47 métodos analíticos e cerca de 100 determinações, sendo 

que desses métodos, 17 são para fins operacionais e comerciais e 30 são necessários para 

controles ambientais. O laboratório também é responsável pela amostragem do concentrado 

que sai da mina de trem e na instalação portuária de Setúbal. As técnicas de validação para 

diferentes elementos usados na análise de amostras da SOMINCOR e os critérios para 

utilização de cada um deles encontram-se listados na tabela 4. 
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Tabela 4. Técnicas de validação para diferentes elementos usados na análise de amostras da SOMINCOR e os 

critérios para utilização de cada um deles (SOMINCOR). 

 
 

 O laboratório Neves-Corvo lida regularmente com três tipos de amostras: amostras de 

frentes de minério, amostras de testemunhos de sondagens de produção e amostras de 

testemunhos de sondagens de prospeção.  

 Todas as amostras são inicialmente analisadas por Fluorescência de raio X (FRX) 

para Cu, Pb, Zn, S, Fe, As, Sn, Sb, Bi, Se e In. Os resultados de FRX de cobre que caem 

entre 0,7% e 10% são reanalisados por ICP e resultados de FRX superiores a 10% são 

reanalisados pelo método eletro-gravimétrico com acabamento AA.  Resultados de XRF de 

zinco entre 0,5% e 20% são reanalisados por AA, resultados superiores a 20% são analisados 

pelo método volumétrico. Ag é analisado pelo método da chama de AA e Hg pelo vapor de 

AA. 

 A comparação dos resultados da análise de FRX com outros métodos de ensaio 

mostra um viés analítico distinto. Os valores de cobre e zinco são consistentemente mais 

baixos quando analisados usando FRX em comparação com os métodos AA ou eletro-

gravimétricos. Esse viés de ensaio varia de ano para ano, mas geralmente é de cerca de 4%. 

O viés da amostra é monitorado continuamente pelo laboratório, mas nenhum fator de 

correção é aplicado aos resultados de FRX. Para evitar qualquer viés adicional no banco de 

dados, os resultados dos ensaios baseados apenas na análise de FRX para Cu, Pb, Zn, S, 

Fe, As, Sn, Sb, Bi, Se e In são usados para fins de estimativa de Recursos Minerais para os 

depósitos de Neves, Corvo, Graça, Zambujal, Lombador e Monte Branco. Já para Semblana, 

a estimativa de recursos minerais é primariamente baseada nos resultados dos ensaios 

derivados da análise do ICP, e não no FRX, como em Neves-Corvo.  
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 Os resultados analíticos são copiados para um local específico no servidor de 

computador SOMINCOR que tem acesso restrito ao geólogo chefe e aos responsáveis pelos 

recursos e banco de dados. 

3.6 - Logging de Testemunhos de Sondagem 

 Após a conclusão da sondagem, o furo deve ser inspecionado e o testemunho 

recuperado registrado e amostrado. Essas amostras são chamadas de testemunhos (ou 

tarolos) e são analisadas por geólogos seguindo a técnica de logging. 

  A realização do logging de testemunhos de sondagens é um dos tipos mais comuns 

de atividade geológica, pois geralmente é a única informação geológica direta sobre rochas 

localizadas centenas de metros abaixo da superfície. No entanto, o logging geológico de 

testemunhos quando voltado para mineração difere de outras aplicações geológicas. Em 

geral, neste contexto, é mais detalhado e requer medições quantitativas de estruturas, 

contatos e características geotécnicas das rochas. 

 Dada a quantidade de sondagens nas minas em operação, é quase inevitável que os 

furos sejam registrados por diferentes geólogos, que frequentemente diferem em suas 

habilidades e experiências práticas. Para manter taxas rápidas de registro e garantir 

consistência entre diferentes geólogos, os procedimentos de registro devem ser 

padronizados e apoiados por modelos de documentação, formulários de registro pré-

impressos e diretrizes operacionais. 

 Em Neves-Corvo, para que sejam feitos os loggings, os testemunhos coletados são 

transportados de forma mais usual para o casão de sondagens do Departamento de Geologia 

e Exploração, para a Litoteca da zona industrial (Figura 36) ou para a litoteca do Lombador, 

a qual situa-se na aldeia do Lombador, fora da zona industrial. De uma forma geral, os 

testemunhos provenientes de sondagens de produção seguem diretamente para o casão de 

sondagens, dada a certa urgência na realização destes já que a presença e natureza da 

mineralização contida neles condiciona a continuação ou interrupção destas sondagens. Já 

as sondagens de avaliação também podem ter seus loggings realizados no casão, 

principalmente quando são de zonas com influência direta na modelação dos jazigos. Quando 

não há esta urgência, elas seguem para uma das litotecas onde podem ser armazenadas 

para consulta futura ou analisadas com mais calma. 
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Figura 36. Litoteca interna à Zona Industrial. 

 São realizados dois tipos principais de loggings, sendo ambos realizados com o uso 

de planilhas de Excel através de tablets: o Log Simplificado no caso das sondagens de 

produção e de chaminés e o Log Geológico e Geotécnico, no caso das sondagens de 

avaliação ou reconhecimento e superfície. É importante ressaltar que no caso das sondagens 

de chaminés, é ainda feito um terceiro tipo de logging pelo Departamento de Mecânica das 

rochas, no qual há um detalhamento maior quanto às características geomecânicas das 

rochas e de suas estruturas, visto que este está direcionado ao estudo do terreno para a 

construção de chaminés de minério ou de ventilação.  

 Independentemente do tipo de sondagem, quando os testemunhos chegam ao 

Laboratório da Geologia, humedece-se as caixas e são tiradas fotografias de modo a existir 

em arquivo digital, fotos da sondagem para posterior consulta e avaliação, se necessário.  

 Para as sondagens de produção e de chaminés o processo de descrição de 

testemunho é feito utilizando-se o ficheiro “Log Simplificado”, o qual é composto pelas folhas 

“Log” (Anexo 1) e “Estrutural”. A metodologia descritiva seguida pode variar de geólogo para 

geólogo, entretanto costuma-se iniciar o processo observando-se informações relevantes 

quanto à sondagem, como por exemplo sua posição e inclinação. Em seguida umedece-se 

os testemunhos para facilitar a visualização de suas características, faz-se um 

reconhecimento das litologias presentes e dos contatos entre elas para definição dos 

intervalos. O processo descritivo inicia-se com a folha “Log”, na qual é discriminado o número 

da sondagem, o geólogo responsável pela descrição e a data da mesma, além dos campos 

onde serão descritas as características referentes ao tipo de rocha, cor, possíveis estruturas 

e se haverá amostragem do intervalo ou não, bem como comentários pertinentes. Os 

parâmetros avaliados, bem como as siglas e valores usados para a descrição dos 

testemunhos analisados são descritos no item seguinte (item 3.6.1). Se for o caso de haver 

alguma falha ou cisalhamento (ou indicativos), deve-se inicialmente indicar a estrutura na 
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folha “Log”, mas também aceder a folha “Estrutura” para discriminar o intervalo na qual ela 

ocorre e também se há preenchimento e qual o tipo do mesmo. 

 No caso das sondagens de avaliação ou reconhecimento e de superfície o processo 

de descrição de testemunho faz uso do ficheiro “Log Geológico e Geotécnico” (Anexo 2), 

sendo este mais detalhado em relação “Log simplificado” e com adição de campos referentes 

à granulometria, proporção relativa entre litologias, tipo de alteração, tipo de estratificação e 

seu pendor, tipo de contato com a unidade seguinte e seu pendor, percentagem dos principais 

minerais e a textura do sulfureto. Para além destes campos, também se faz uma contagem e 

caracterização das fraturas quanto ao tipo, aderência ao tato, alteração e preenchimento, 

assim como cálculo do RQD (Rock Quality Designation).  A designação de qualidade da rocha 

(RQD) é uma medida aproximada do grau de junção ou fratura em uma massa de rocha, 

medida como uma percentagem do núcleo de perfuração em comprimentos de 10 cm ou 

mais. A rocha de alta qualidade tem um RQD de mais de 75% e a baixa qualidade de menos 

de 50%.  

3.6.1 - Parâmetros de logging 

 Uma série de propriedades são levadas em consideração na classificação dos 

parâmetros para a prática do logging, como pode ser visto na figura 38. Quando é 

reconhecida alguma propriedade que não se encontra nesta a lista, a mesma pode ser 

indicada na coluna de comentários encontrada nas folhas de log. 

• IRS (Resistência da Rocha Intacta) 

 O primeiro deles é a resistência da rocha intacta (do inglês, IRS: Intact Rock Strength), 

a qual é uma propriedade importante da rocha que é obtida através de ensaios de resistência 

à compressão não confinada (UCS) para diferentes litologias. A partir destes ensaios são 

designados valores percentuais à litologias específicas, sendo que as que ocorrem em 

Neves-Corvo encontram-se ilustradas na figura 38 (V - rochas vulcânicas; JC - Unidade de 

Jaspes e Carbonatos; PM(ME) - Pirite maciça estérea; PM(MC) - Pirite maciça com cobre; T 

- tufito; G - Grauvaque; X - xisto; XV - unidade de xistos verdes; XG - xistos com grauvaques; 

PM(MS) - maciço de estanho; R - rubané; XN - xistos negros; SOL - solo. 

• GEODE 

 É então feita uma classificação designada "GEODE" para assinar à qual unidade o 

intervalo rochoso se encontra incluído (SI - sem informação; SOL - solo; AL - aluvião; G - 

grauvaque; X - xisto sedimentar; GX - grauvaques e xistos; XG - xistos e grauvaques; XV - 

xistos verdes; XBV - xistos borra de vinha; XVV; xistos verdes e borra de vinho; XN - xistos 

negros; Q - quartzitos; PM - pirite maciça; R - rubané; C - carbonatos; J - jaspes/chertes; JC 

- Jaspes/carbonatos/xistos; V - vulcânica ácida; D - vulcânica básica; T - tufito e F - falha). 
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• Classificação de fraturas (WRAI) 

 Em seguida é feita uma classificação das fraturas e juntas quanto ao tipo de fratura 

(irregular/irregular, wavy/ondular, undulating/ondulante e flat/plana), à aderência ao tato 

(irregular/irregular, abrasive/abrasivo, smooth/suave e slickensided/polida), à alteração da 

fratura (fresh/fresca; mm alteration/alteração milimétrica; cm alteration/alteração centimétrica 

e totally altered/totalmente alterada) e ao tipo de preenchimento (none/nenhum; hard 

coarse/grosseiro duro; hard fine/fino duro; soft coarse/grosseiro mole; soft fine/fino mole; firm 

soil/solo firme; plastic soil/solo plástico e flowing soil/solo flutuante). Na figura 37 estão 

exemplificadas algumas classificações de fraturas e juntas. 

 
Figura 37. Exemplos classificações de fraturas em testemunhos de sondagem quanto ao tipo de fratura e 

aderência ao tato. 

• Litologia (Lithology)  

 É feita também uma classificação quanto à litologia do intervalo (V - vulcânica; V1 - 

xisto silicioso a tufo de cinzas; V2 - vulcânicas siliciosas finas; V3 - vulcânicas siliciosas 

grosseiras; V7 - lava félsica; X - xisto sedimentar; XN - xisto negro; G - grauvaque; J - cherte; 

D - carbonato; MP - pirite maciça; MC - calcopirite maciça; MZ - esfalerite maciça; Q quartzito; 

XP - sulfureto maciço com matriz vulcânica/xistosa; I - vulcânica intrusiva/dolerito; T - tufito; 

O - outro). É importante notar que enquanto a sigla V é uma designação mais geral referente 

à rochas vulcânicas ácidas, as classificações V1, V2, V3 e V7 dizem respeito à texturas 

específicas destas rochas. A textura V1 corresponde a um xisto silicioso ou tufo de cinzas, 

com grãos usualmente não visíveis e é facilmente confundida com xistos sedimentares 

convencionais, sendo uma textura amplamente difundida nas sondagens de todos os jazigos 

de Neves-Corvo. A textura V2 possui uma granulometria mais grosseira em relação à textura 

V1 e muitas vezes as suas amostras se assemelham à amostras de grauvaques. A textura 

V3 é ainda mais grosseira do que as anteriores e o fator mais importante que as distingue 

das demais é a presença de uma laminação bem marcada. Finalmente, a textura V7 possui 

um aspeto mais maciço e vítreo em relação às demais por se tratarem de lavas félsicas. 

 



 

 

 
Figura 38. Parâmetros, siglas e valores usados na realização de loggings de testemunhos quanto ao tipo de fratura (SOMINCOR).



 

 

 

• Cor (Colour) 

 As cores mais comumente associadas às litologias presentes em Neves-Corvo são: B 

- black/preto; G - grey/cinza; C - cream/creme; W - white/branco; T - brown/castanho; Y - 

yellow/amarelo; R - red/vermelho; P - pink/rosa; M - violet/violeta e V - green/verde. Para 

algumas litologias esta sigla é ainda complementada com um D (dark/escuro) ou com um P 

(pale/claro), como é o caso dos intervalos de sulfureto maciço de pirite, os quais têm sua cor 

classificada como PY (pale yellow/amarelo claro). 

 

• Proporção (Proportion) 

 Em muitos casos, o intervalo definido é composto por uma repetição ou 

sequenciamento de litologias que acaba por dificultar a subdivisão deste intervalo. Muitas 

vezes, estas repetições ou sequenciamentos litológicos são característicos de determinadas 

unidades e por este motivo não convêm subdividi-los. Quando isto ocorre, as duas principais 

litologias são definidas na folha de log, onde a litologia mais abundante entra como Lit 1 e a 

outra como Lit 2, e também é definida a proporção em percentagem da litologia menos 

abundante em relação à outra.  

 

• Granulometria (Grain size) 

 Existem quatro classificações para definir a granulometria das litologias presentes nos 

testemunhos de Neves-Corvo: C - coarse/grosseira (maior que 1 mm); M - medium/média 

(0.5–1 mm); F - fine/fina (0.25–0.5 mm) e V - very fine/muito fina (menor que (0.25mm). 

 

• Alteração (Alteration) 

 Na maior parte das vezes as rochas representadas nos testemunhos não se 

encontram sãs devido a alguma alteração. Os tipos de alteração mais comuns são: C - 

chloritic/clorítica; S - sericitic/sericítica; D - carbonate/carbonatada; Q - silicic/sílica; P - 

pirite/Pirite. É importante notar estas alterações pois às vezes elas podem servir como 

indicador estratigráfico. 

 

• Acamamento (Bedding) 

 Quando visível, faz-se um reconhecimento do acamamento estratigráfico, podendo 

este ser: N - normal/normal; F - folded/dobrado; S - sheared/cisalhante; B - 

brecciated/brechificado; U - undulating/ondulante; C - contorted/contorcido; G - 

graded/graduado; D - disrupted/interrompido ou K - kinked/dobrado. Esta indicação pode 
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ainda ser antecedida de um W (weakly) quando se dá de forma fraca ou I (intensely) quando 

de forma intensa. Quando a estratificação é normal, faz-se uma medição do seu ângulo. 

 

• Contato (Contact) 

 É de fundamental importância reconhecer o tipo de contacto entre o intervalo a ser 

descrito com o intervalo seguinte. Este contato pode ser: N - normal; S - sheared/cisalhante; 

M - geomechanical/geomecânico; G - gradual e por F - fault/falha. Quando normal, é feita a 

medição do ângulo deste contato.  Muitas fezes o contacto encontra-se mascarado por 

alterações, mineralizações, etc. Nestes casos, quando através do conhecimento geológico é 

possível suspeitar do tipo de contato que está a ser mascarado, indica-se com um P 

(possible/possível) anteriormente à sigla de classificação. Quando este contato está bem 

definito, faz-se esta indicação com um D (definite/definido). 

 

• Minerais (Minerals) e forma de ocorrência (Form) 

 No caso do Log Geológico e Geotécnico é feito um reconhecimento dos principais 

minerais, podendo ser indicados até 4 com suas respetivas percentagens e formas de 

ocorrência. Os principais minerais que ocorrem nos testemunhos de Neves-Corvo são: Q - 

quartz/quartzo; C - chalcopyrite/calcopirite; G - galena; T - cassiterite; D - 

carbonate/carbonato; A - clay/argila; S - silicates/silicatos; P - pyrite/pirite; Z - 

sphalerite/esfalerite; F - tetrahedrite e tennantite; H - chlorite/clorite; O - 

arsenopyrite/arsenopirite. Quando é reconhecido um mineral que não está entre os listados 

acima, preenche-se o log com U (other/outro) e indica-se qual é o mineral em questão nos 

comentários.  

 No que diz respeito à forma de ocorrência destes minerais, esta pode ser: M - 

massive/maciça; L - laminae/lâmina; V - veins/veios; U - veinlets/vênulas; B - bands ou 

layers/bandas ou camadas; N - nodules/nódulos; D - dissemination/disseminação; R - 

fragments/fragmentos. 

 

• Código de amostragem 

 No caso do Log Geológico e Geotécnico é feita uma indicação de onde será feita a 

amostragem para análise laboratorial. Quando esta é feito em todo o intervalo, indica-se com 

um A (all/tudo). Quando é feita na parte inferior ou superior, indica-se com um B (bottom/base) 

ou T (top/topo), respetivamente. 
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• Estrutura (Structure) 

 Tanto no caso do Log Geológico e Geotécnico, como no caso do Log Simplificado, é 

feito o reconhecimento das estruturas presentes nos testemunhos e de seus preenchimentos. 

As principais estruturas são falhas (F - faults) e cisalhamentos (S - shear). Quando estas são 

reconhecidas, faz uma indicação de sua extensão em testemunho. Quanto ao preenchimento, 

quando presente este pode ser: BA -  breccia with clay/brecha com argila; BD - breccia with 

carbonates/brecha com carbonatos; BQ- breccia with quartz/brecha com quartzo; BS - breccia 

with sulphides/brecha com sulfuretos; C - clay/argila; D - carbonates/carbonatos; Q - 

quartz/quartzo. 

3.7 - Cartografia geológica subterrânea e controlo de frentes de minério 

 Na SOMINCOR, os geólogos de mina, ou supervisores da Geologia, visitam as frentes 

de produção diariamente, seja para cartografia geológica ou para o controlo do teor de frentes 

de produção. Para ambos os casos, é preciso que haja uma preparação do material (layouts, 

secções, bússola, lanterna de geólogo, martelo de geólogo e tablet) e dos EPIs (EPI – 

Equipamento Proteção Individual, constituído por: fato laranja com bandas refletoras, botas 

de borracha, capacete com lanterna, máscara de poeira, máscara de fuga, protetores 

auriculares e luvas). 

 Para o mapeamento subterrâneo ou cartografia geológica, o geólogo inicialmente 

inspeciona a área e verifica se a mesma está limpa e saneada, seguindo as normas de 

segurança. Quando necessário rega o hasteal/frente, para então medir a distância da frente 

ao ponto de referência Topográfica (PT). Esta medição é feita ao posicionar uma fita métrica 

ao longo do hasteal (ou medindo com distanciómetro) e marcar com spray intervalos 

regulares no hasteal. Desta forma, dá-se início ao processo de cartografia geológica onde, 

com uso de um tablet, preenche-se o “croqui geológico” (Figura 39) em uma planilha de modo 

a recolher todas as informações relevantes. As informações colhidas são descarregadas na 

base de dados BDGeo para digitalização da cartografia em Vulcan 3D.  

 Como pode ser visto na figura 39, a folha de croqui geológico possui campos para 

identificação da área e para indicação da frente a ser analisada. Há também um modelo 

padrão da frente e dos hasteais com dimensões de 5 m2, sobre os quais faz-se um esboço 

com as principais características da frente, tais como contatos litológicos, estruturas 

geológicas, características das mineralizações, etc. Com o esboço feito, é iniciado o controlo 

de frentes, onde indica-se o geólogo ou técnico responsável pela descrição e assinala-se o 

tipo de minério encontrado na frente do avanço anterior, na frente que está a ser analisada e 

o que se espera encontrar na frente do avanço seguinte. É feita também uma estimativa visual 
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do teor mínimo, máximo e médio para os elementos Cu, Zn e Pb, registra-se as condições da 

frente e define-se se é preciso uma amostragem ou não. 

 
Figura 39. Modelo da folha para realização do croqui digital na esquerda. Modelo da folha usada no controlo de 

frentes de minério na esquerda (SOMINCOR). 

 

 Para o controlo de frentes de produção, o geólogo inicialmente consulta a informação 

das pegas diárias na BDGeo, bem como plantas topográficas (1:500) e de amostragem/tipos 

de minério (1:250). Dessa forma, é feito um levantamento geológico, onde o geólogo pode 

fazer requisição de sondagem de produção ou de amostragem da frente, e também tomar 

decisão de avanço (com pontos ou marcação geológica) ou paragem da produção. Finalizado 

esse processo, contacta-se a produção e faz-se a atualização da informação no sistema. 

 Todavia, há uma diferença considerável na maneira em como são tratados os 

desmontes do tipo Drift & Fill e os de Bench & Fill. Nos desmontes do tipo Bench & Fill, o 

geólogo visita a bancada e analisa a pilha de material fragmentado, mas geralmente não faz 

alterações no teor do minério ou no local da pilha de material fragmentado. Já nos desmontes 

do tipo Drift & Fill, o geólogo visita a frente diariamente, e dá instruções sobre o destino da 

do material fragmentado, o teor e até a direção de produção. Dessa forma, nos desmontes 

do tipo Drift & Fill, o geólogo tem alguma margem de manobra para alterar o tipo de minério, 

a fim de maximizar o seu teor ou evitar diluição indevida.  

3.8 – Modelação geológica e estimativa de recursos 

 Geólogos desempenham um papel central na estimativa de recursos minerais e 

consequentemente da estimativa de reservas. Este papel começa com a coleta e 

interpretação de dados para geração de modelos. 
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 Enquanto softwares poderosos são usados para interpretação e modelação 

geológicas rápidas, a interpretação final ainda requer o olhar de um geólogo experiente para 

validação. Embora a aquisição de dados, interpretação e métodos de modelação tenham 

evoluído significantemente, estes softwares não devem conduzir o processo de interpretação. 

O modelo geológico é a base para os processos estimativos de recursos, então os praticantes 

desta técnica devem estar sempre vigilantes para garantir que as interpretações sejam 

geologicamente coerentes.   

 É de fundamental importância ter a noção de que modelos nunca são reais; eles são 

aproximações ou simplificações da realidade derivado de dados parciais (por vezes 

enviesados) e de conhecimento prévio incompleto da mineralização. Os modelos são uma 

tentativa ambiciosa de representar a complexa distribuição espacial da mineralização - a qual 

é o produto final de múltiplos eventos interconectados no espaço e tempo geológico - por 

modelos geométricos e numéricos simplificados. 

 Sendo assim, a função mais importante de um geólogo de mina é interpretar a 

geologia do depósito da melhor forma possível, baseado no conhecimento e em todos os 

dados disponíveis. Eles devem então comunicar esta interpretação e suas implicações na 

geometria, domínios, etc, para outros membros da equipa envolvidos no processo de 

estimação.  Geólogos também tem de avaliar de forma prudente o tipo, quantidade e 

qualidade dos dados, incluindo observações geológicas, amostragem, dados analíticos, etc., 

nos quais a interpretação se baseia. 

  Ao considerar o grau de confiança nas estimações de recursos, um ponto nem sempre 

inteiramente considerado é que o modelo geológico, ao qual os passos seguintes são 

dependentes, é usualmente baseado quase que inteiramente em interpretação de amostras 

de sondagens, as quais representam uma fração minúscula do corpo mineralizado. Não é 

arbitrário referir-se aos modelos como 'estimações' e não como 'cálculos'; a incerteza residual 

deve ser considerada apreciável, principalmente em escala local e na fase inicial. 

 Na SOMINCOR, a estimativa de recursos é realizada anualmente pelo Departamento 

de Geologia Mineira, sendo a base para o cálculo de reservas e, consequentemente também 

para avaliação econômica, projeção e programação da mina a longo prazo. Este processo é 

dirigido pelo Geólogo Chefe, Nelson Pacheco, o qual é a qualified person do processo de 

estimativa de recursos minerais para os jazigos de Neves-Corvo (Corvo, Graça. Zambujal, 

Neves e Lombador). A metodologia para estabelecimento desta estimativa é bastante 

complexa e envolve uma série de processos e subprocessos operados por profissionais de 

diferentes competências e em softwares variados, estando o mesmo sinteticamente 

representado na figura 40. 
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Figura 40. Síntese do processo de estimativa de recursos. 

 

3.8.1 - Softwares utilizados  

 Historicamente, o Departamento de Geologia e Exploração da SOMINCOR de Neves-

Corvo usou um sistema interno de modelagem de blocos 2D (SUMP) como seu principal 

software de modelagem geológica. Entretanto, conforme o desenvolvimento do jazigo 

progrediu, tornou-se necessário um sistema 3D para entender a geometria complexa do 

mesmo. Em 2001, a mina introduziu o sistema de software Vulcan3D, sendo a transferência 

completa dos modelos de bloco de formato SUMP para modelos de bloco Vulcan concluída 

em 2004.   

 Desde 2004, a mina tem realizado as atualizações dos modelos de bloco em Vulcan. 

Em 2010, como forma de obter modelações mais rápidas dos tipos de minério, também 

começou a ser utilizado o software Leapfrog3D. As triangulações ou sólidos dos vários tipos 

de minério produzidos são então verificados e ajustados através do Vulcan3D e a parte de 

análises estatísticas e variográficas são realizadas com o software Supervisor.  

3.8.2 - Base de dados (BDGeo) 

 Para a realização da estimativa de recursos e de todos os processos e subprocessos 

envolvidos é essencial que se tenha uma base de dados atualizada, robusta e confiável. Na 

SOMINCOR, todos os dados analíticos, topográficos e geológicos são mantidos em uma base 

de dados SQL ("Structured Query Language - Linguagem de Consulta Estruturada), 

Base de Dados 
Atualizada
(BDGeo)

Interpretação e 
Modelação Geológica

(Vulcan 3D/Leapfrog 3D)

Variografia
(Supervisor)

Estimação de teores
(Vulcan 3D)

Validação da estimativa 
de teores

Incorporação do 
Minedout

Contabilização/Balanços 
de recursos Modelo de Blocos

Planeamento mineiro

Avaliação  econômica



60 

 

denominada BDGeo, a qual é totalmente funcional e segura. A BDGeo possui dados desde 

1977 e para além das informações usadas na interpretação geológica (amostras de 

sondagens e de frentes de produção), possui também dados referentes à diluição, teor das 

toneladas quebradas, análises laboratoriais, croquis, dentre outros. 

 No que diz respeito à atualização desta base de dados, para as amostras de frentes 

de produção, ela é feita através: 

• Da importação das análises das amostras das frentes do laboratório (Geolab); 

• Da informação dos croquis digitais; 

• Da informação dos códigos orelens (códigos relacionados com o tipo de 

mineralização) na BDGeo.  

 Convém salientar que a SOMINCOR possui um processo de verificação para avaliar 

se existem inconsistências na base de dados fornecida e, existindo, o que deve ser feito com 

elas. Com relação à importação das análises do laboratório (Geolab), é feito um controlo 

QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) eficaz para monitorar a qualidade do trabalho 

realizado em seu laboratório. A informação destas análises (por tipo de amostra de controlo 

e data) e dos gráficos é verificada durante o upload por uma série de macros e quaisquer 

erros identificados são relatados. Caso algum erro seja identificado, contacta-se a equipa de 

amostragem ou o laboratório para correção do mesmo. Somente após este controlo é que 

ocorre o processo de importação para a BDGeo, o qual fica registado em um relatório diário 

disponível para verificação. Caso os resultados estejam corretos, a informação dos croquis 

e das análises é introduzida na BDGeo. Assim sendo, o croqui digital com os resultados 

analíticos para a codificação orelens fica disponível na base de dados, sendo este croqui 

diretamente atualizado pelo geólogo da área. Com a codificação feita, atualiza-se o 

desmonte, insere-se a frente/hasteal para exportação para a BDGeo e faz-se o cálculo das 

médias dos teores. 

 Ainda em relação às amostras de frente, estas são digitalizadas em Vulcan 3D através 

da informação topográfica (sólidos e levantamentos topográficos). Dessa forma é traçada 

uma linha representativa da frente que se pretende digitalizar em uma grelha com apoio do 

croqui e das plantas da amostragem (1 : 250). As amostras são então numeradas e suas 

posições confirmadas. Estando estas corretas, faz-se a exportação dos dados em um ficheiro 

ASCII com a informação das coordenadas das amostras e em seguida, a importação deste 

ficheiro para a BDGeo. Estas coordenadas são verificadas no Access e comparadas com a 

posição relativa das amostras, tendo como referência o nível do desmonte. Como parte do 

processo, antes de se passar a informação para o Vulcan 3D, é ainda feita uma validação 

das análises das amostras de frentes, através de uma comparação entre os teores das 

listagens emitidas pelo laboratório e a informação da BDGeo. O processo de atualização da 
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base de dados para as amostras de frentes de produção se encontra esquematizado na figura 

41. 

 
Figura 41. Processo de atualização da base de dados para as amostras de frentes de produção. 

 Já para a atualização da base de dados de sondagens, faz-se a importação da 

informação da localização das sondagens (coordenadas, verticalidades e azimutes), dos 

intervalos de amostragem, diâmetros de perfuração, densidades e também dos resultados 

analíticos do Geolab na BDGeo. A listagem das análises é passada ao geólogo da área, o 

qual faz uma codificação das orelens, sendo que em seguida é feita a importação destes 

códigos orelens na BDGeo. O resultado das análises é validado, tal qual é feito com as 

amostras das frentes de produção e então encontra-se pronto para uso em Vulcan 3D. O 

processo de atualização da base de dados para as amostras de sondagens se encontra 

esquematizado na figura 42. 

 
Figura 42. Processo de atualização da base de dados para as amostras de sondagens. 
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3.8.3 – Interpretação e Modelação Geológica 

 A interpretação geológica desempenha um papel fundamental em todos os estágios 

da prospeção, desenvolvimento do recursos e produção de minério. Entender os controles e 

geometrias tridimensionais da mineralização é um pré-requisito essencial para a definição 

dos domínios que são usados na estimativa de recursos. Para essa estimativa são então 

usados modelos geológicos, sendo que a principal função destes modelos é estabelecer 

relações entre a geologia e a mineralização, assim como possibilitar a criação de domínios 

que orientam a estimativa de recursos minerais. Geralmente, estes modelos são 

apresentados como modelos de blocos 3D. 

 Com a evolução dos softwares de modelação de recursos, os modelos de blocos têm 

sido usados não somente na estimativa dos recursos, que na SOMINCOR é realizada 

anualmente, como também no cálculo de reservas. No departamento de planeamento 

mineiro, o modelo é atualizado de forma mais regular, para planear e desenhar desmontes 

de desenvolvimento e de produção, conforme as necessidades da empresa. Desta forma, o 

modelo de blocos é regularmente usado para os planos de produção mensal e planos anuais, 

servindo ainda de base em avaliações para as dimensões dos disparos, processamento do 

material fragmentado nas frentes e também em questões ambientais e relacionados com 

encerramento da mina. 

 No que diz respeito à estimativa de recursos de um jazigo, esta é essencialmente 

composta por duas etapas: a delimitação das unidades correspondentes às várias formações 

geológicas, incluindo as mineralizações, e a estimativa ou simulação dos teores nestas 

mineralizações. Portanto, antes de toda estimativa, é necessário delimitar as unidades 

geológicas da forma mais precisa possível, pois a qualidade dos modelos influenciará 

diretamente todos os processos mineiros, incluindo estimativas/simulações de teores e 

planeamento da mineração.  No apoio ao Planeamento Mineiro, os geólogos confirmam e/ou 

validam todos os teores calculados e planeados para a produção mineira que resultam dos 

modelos de blocos. Cada geólogo tem um jazigo à sua responsabilidade, tal como 

apresentado na tabela 5. 
Tabela 5. Geólogos responsáveis pelo modelamento e seus respetivos jazigos atribuídos no ano de 2020. 

JAZIGO GEÓLOGO RESPONSÁVEL 

Corvo e Graça Tiago Reis 

Zambujal Filipa Pinto 

Neves Miguel Gonçalves 

Lombador Ricardo Fonseca 
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 Um modelo de blocos é, por definição, uma representação digital de um depósito no 

qual os diferentes tipos de mineralização são definidos e preenchidos por blocos aos quais 

são atribuídos valores estimados de teores e outros atributos. Um modelo de blocos é, 

portanto, apenas uma representação do modelo geológico conceptual de um depósito. 

Entretanto, como as tonelagens e estimações dos teores derivam do modelo de blocos, é 

importante que os elementos chave do modelo geológico estejam representados de forma 

precisa no modelo de blocos. Desta forma, é importante determinar os limites ao modelo de 

blocos, sendo que esta delimitação é feita através do estabelecimento de domínios com base 

nos limites geológicos e na interpolação através de algoritmos modeladores da distribuição 

espacial dos teores de corte dos elementos de interesse.  

 Na SOMINCOR, cada um dos geólogos da tabela 5 é responsável pela digitalização 

da forma dos diferentes domínios geológicos em seus jazigos, sendo esta feita nos softwares 

Vulcan 3D e Leapfrog 3D a partir dados das sondagens de produção, sondagens de 

avaliação, sondagens de superfície e da cartografia geológica, quando disponíveis (Figura 

43). A partir destes dados, em conjunto com dados provenientes de amostras de fundo, o 

geólogo inicialmente faz uma interpretação geológica através de desenho em Vulcan 3D, 

mediante o desenho de polígonos em perfis paralelos e regularmente espaçados. É também 

em Vulcan 3D que são definidos os pontos de interpretação (ou pontos de controle), os quais 

servem para controlar o comportamento da triangulação em Leapfrog, a fim de evitar que 

sejam criadas formas estranhas e não condizentes com a forma geológica esperada para o 

jazigo. Faz-se então uma seleção dos perfis conforme a área determinada para cada geólogo 

e através de interpolação linear geram-se triangulações 3D “boundaries” com base nos 

contactos litológicos e nas superfícies de tendência. 

 
Figura 43. Dados utilizados no modelamento geológico em Neves-Corvo. 

 Estas triangulações 3D são importadas para Leapfrog 3D e faz-se também a criação 

de uma base de dados, na qual é feita uma regularização das amostras de fundo e de 
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sondagens criando compósitos de 1 m, da distinção numérica do valor das amostras sem Log 

e do cálculo do orelens alfanumérico. Desta forma, os dados das amostras de fundo e das de 

sondagem são combinados e as amostras resultantes codificadas de acordo com o teor de 

corte para o Cu, Zn, Pb, Sn e S, de tal forma que se possa distinguir amostras com teor 

inferior ao teor de corte, das amostras com teor superior, de acordo com o tipo de 

mineralização. Os teores de corte estabelecidos para os diferentes tipos minério em Neves-

Corvo podem ser vistos na Tabela 6, sendo importante salientar que a pouca mineralização 

de Rubané ainda existente, é agora desenhada e reportada como FC (stockwork de Cu). 

  

Tabela 6. Tipos de mineralização (códigos orelens) e seus respetivos teores de corte e principais minerais de 

minério. 

 

 No desenho em Leapfrog 3D, são também definidas linhas de tendência estrutural 

(structural trend), que servem de guias para a modelação e é feita e seleção de amostras no 

interior de cada uma das unidades litológicas, com distinção entre os maciços e o stockwork. 

Uma linha de tendência estrutural é uma linha auxiliar que indica qual a tendência global da 
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minério desejado. Esta superfície pode ter qualquer forma ou orientação e é geralmente 

definida por restrições geológicas, como falhas, foliação, etc. A superfície é então submetida 

a uma amostragem efetiva para determinar a tendência local em cada ponto da triangulação 

para fornecer ao usuário uma anisotropia que varia ao longo do espaço definido. Isso torna a 

tendência estrutural perfeita para unidades geológicas ou mineralizações que não são planas, 

tal qual ocorre em Neves-Corvo. 

 Em seguida, faz-se uma interpolação (ferramenta geoestatística) para cada elemento 

químico (Cu, Zn, Pb, Sn, S) que resulta na criação de limites (boundaries) para cada tipo de 

minério. As triangulações geradas são em seguida importadas para o Vulcan 3D, no qual é 

feita recodificação automática das amostras com base nas triangulações dos minérios e na 

base de dados Vulcan 3D que deu origem à atualização geológica. 

 A partir de então é criado/atualizado o modelo de blocos, o qual define as zonas 

mineralizadas usando-se os wireframes codificados com os principais domínios. Nos 

depósitos de Neves, Corvo, Graça, Zambujal, Lombador e Monte Branco, a dimensão dos 

blocos é de 5 m x 5 m x 5 m (X, Y, Z) para zonas mineralizadas em cobre e estanho de 10 m 

x 10 m x 5 m para os minérios de zinco e chumbo e para o estéril. A dimensão do designado 

"sub-blocking", que tem como objetivo o de dar mais precisão aos diversos contatos, é de 1 

m x 1 m x 1 m. Os modelos de blocos contemplam também as rochas encaixantes, sendo 

usado para estas blocos de dimensão de 50 m x 50 m x 20 m. Na figura 44 encontra-se 

representado o esquema usado pela SOMINCOR na criação e atualização do modelo de 

blocos.  

 
Figura 44. Esquema usado pela SOMINCOR na criação e atualização do modelo de blocos. 

 Para além disto, todo o desenvolvimento subterrâneo e frentes de produção de minério 

são levantados topograficamente de forma regular usando-se estações totais e scanners 

CMS (Cavity Monitoring System). Estas informações são importadas para o Vulcan 3D e 
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usadas para criar triangulações das regiões já exploradas (mined out). Essas áreas são então 

incorporadas ao modelo de blocos, sendo-lhes atribuída uma codificação que permite 

distinguir o minério não explorado (minério in situ), do minério já explorado (mined out). Já os 

recursos não recuperáveis, os quais incluem áreas que nunca serão exploradas por razões 

de proximidade a infraestruturas principais da mina, por exemplo, são definidos usando 

wireframes e assim codificados no modelo de bloco de tal forma que se possa seleciona-los 

ou não. 

3.8.4 - Variografia 

 Anteriormente ao processo de estimação dos recursos, é necessário realizar-se um 

tratamento estatístico dos dados através de variografia, a qual envolve análises 

geoestatísticas, de correlação de metais e modelação de semi-variogramas com o fim de se 

entender a distribuição espacial destes dados. Esta análise aumenta o conhecimento do 

geólogo acerca da natureza da mineralização e serve de base para a determinação de 

estratégias para a estimativa dos teores. Este processo, tal qual o cálculo dos recursos é 

realizado pelas Técnicas dos Recursos, Engenheiras Sandra Santos e Sofia Menezes e 

inicia-se com a criação de uma base de dados, a qual também será usada para a estimação 

dos recursos.  

 A modelação do variogramas é feita com base em uma análise de continuidade das 

amostras, a qual baseia-se numa NST (Normal Score Transformation) com o objetivo de 

transformar os dados das amostras, já regularizadas para 1m, para que se assemelhem a 

uma distribuição normal padrão. Esta análise de continuidade refere-se à análise da 

correlação espacial entre pares de amostras para determinar o principal eixo de continuidade 

espacial e a partir dela são criados modelos de continuidade variográfica por tipo de minério 

e por elemento químico. Os leques (fans) de continuidade horizontal, transversal (across 

strike) e vertical (down dip) são examinados com seus variogramas subjacentes para 

determinar as direções de maior e de menor continuidade, onde o mapa horizontal define o 

strike, a transversal define o ângulo de mergulho e o vertical determina a direção de mergulho 

(Figura 45). 

 Esta análise de continuidade é realizada para todos os domínios e elementos, 

incluindo Cu, Zn, Sn, Pb, S, Fe, Ag, Hg, As, Sb, Bi, Au, Se e In, onde pares de amostras 

suficientes estejam disponíveis, e é subdividida para depósitos onde diferentes orientações 

estruturais estão presentes como resultado do dobramento do anticlinal. Desta forma, inclui-

se as subdivisões do depósito de Neves em Neves Norte e Neves Sul e a subdivisão do 

depósito da Graça em Graça SW, Graça e Corvo Superior. O Zambujal também é subdividido 

em duas zonas estruturais, no entanto, apenas o tipo de mineralização de FC contém 

amostras suficientes para análise dentro do flanco SW do anticlinal. 
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Figura 45. Exemplo de mapa de continuidade horizontal (A), transversal (B) e vertocal (C) dos teores 

normalizados de Zn na Zona 5Z (zinco e chumbo massivos) no Lombador (Lundin Mining, 2017). 

 Com a análise de continuidade feita, são modelados variogramas direcionais e de 

fundo de furo (down hole) para as amostras de 1m ajustando-os a modelos teóricos. Os 

variogramas são criados de acordo com a tendência geral da mineralização, conforme 

descrito pela análise de continuidade, sendo que as mesmas subdivisões estruturais usadas 

na análise de continuidade são mantidas para a análise variográfica. A variografia é 

atualmente realizada para todos os depósitos e inclui cada domínio e cada elemento (Cu, Zn, 

Sn, Pb, S, Fe, Ag, Hg, As, Sb, Bi, Au, Se e In), exceto para Monte Branco, dada a insuficiência 

de pares de amostras disponíveis.  O eixo maior é definido com base na orientação de maior 

continuidade e o eixo menor com base na segunda orientação da maior continuidade, estando 

orientado perpendicularmente ao eixo maior. A direção ortogonal restante, orientada 

perpendicularmente ao eixo maior e menor, fica então definida. Com esse processo 

concluído, são definidos ficheiros de parâmetros para estimação em Vulcan 3D (Figura 46). 
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Figura 46. Exemplo de variogramas modelados para teores normalizados de Zn na zona 5Z (zinco e chumbo 

maciços) no Lombador (Lundin Mining, 2017). 

3.8.5 - Estimativa dos teores do modelo de blocos 

 Com o modelo geológico completo, o depósito deve ser caracterizado em domínios 

de teores – as unidades de estimativa. Um domínio de estimativa representa uma área ou 

volume no qual as características da estimação são mais similares do que fora deste domínio. 

 Outras características de um domínio são que os teores com interesse geralmente 

refletem uma distribuição coerente e que eles possuem o que os geoestatísticos chamam de 

“estacionaridade”, o qual diz respeito á ausência de tendências significantes nos teores.  

 Na SOMINCOR, o estabelecimento destes domínios é realizado no Leapfrog 3D a 

partir de dados geológicos e de análises, os quais correspondem aos tipos de mineralização 

listados na tabela 6. Estes dados são sujeitos a um processamento, que consiste em: 

• Regularização das amostras de fundo e de sondagem para o intervalo de 1m, seja em 

minério maciço ou fissural; 

• Os elementos com valores analíticos iguais a zero são convertidos em metade do 

valor do Limite de Deteção (LD) para este elemento  
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• Os elementos com valores analíticos maiores que 0 e menores que o Limite de 

Quantificação (LQ) são convertidos no valor do LD deste elemento. 

 Ainda em relação ao processamento dos dados, é aplicado um fator de correção no 

Cu em amostras de frente de produção, apenas para o minério FC, devido ao enviesamento 

inerente ao processo de amostragem, que decorre de ser um processo manual sujeito a erro 

humano, agravado pela heterogeneidade deste tipo de minério, em especial devido à 

diferença de dureza entre os veios de sulfuretos e a rocha encaixante. 

 Concluído o processamento dos dados, são adicionadas as variáveis de estimação ao 

modelo de blocos e inicia-se o processo de estimação, aonde a krigagem ordinária ("OK") é 

usada como o principal método de estimação para todos os depósitos, com exceção de Monte 

Branco, onde é usado o método do "vizinho mais próximo", devido à menor quantidade de 

dados. Estas duas interpolações são métodos de média ponderada e possuem a mesma 

formulação matemática básica. De uma forma geral, a interpolação em ambos os métodos 

envolve a definição da área ou vizinhança de busca em torno do centro do bloco a ser 

estimado, usando o elipsoide de busca criado na variografia, que vai buscar todas as 

amostras que caem dentro deste elipsoide, atribuindo pesos de acordo com a distância das 

amostras ao centro do bloco e calcula a média ponderada do centro deste bloco. Desta forma, 

ambos os métodos de interpolação diferem apenas na escolha dos pesos amostrais, sendo 

que com o método "vizinho mais próximo", escolhe-se apenas o valor amostrado único mais 

próximo do centro do bloco a estimar. Já com a krigagem, atribui-se pesos com base nas 

estatísticas de Auto correlação espacial do conjunto de dados amostrados. 

 Deste modo, são estimados os teores de Cu, Pb, Zn, S, Fe, Sn, As, Sb, Hg, Ag, Au, 

Bi, Se e In para cada tipo de mineralização (domínios). As mineralizações (domínios) são 

tratadas como possuindo limites rígidos e, sendo assim, amostras de um domínio adjacente 

não podem ser utilizadas na estimativa de teores de outro domínio.  

 A estimativa de teores por OK usada pela SOMINCOR é executada recorrendo a três 

passagens, no qual a segunda e a terceira passagens usam raios de busca progressivamente 

maiores para permitir a estimativa de blocos que não foram estimados na passagem anterior. 

Como mencionado anteriormente, os parâmetros de pesquisa derivam da variografia, sendo 

que na primeira passagem as distâncias correspondem a 2/3 do valor do patamar (C) do 

variograma (Recursos Medidos), na segunda correspondem ao valor do patamar do 

variograma (Recursos Indicados) e na terceira aos valores da amplitude (R) do variograma 

(Recursos Inferidos; Tabela 7). A ponderação das amostras durante a estimativa dos teores 

é determinada pelos parâmetros do modelo de variograma para o método de krigagem 

ordinária.  
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Tabela 7. Parâmetros de busca usados na estimativa de teores. 

 
1ª Passagem 

(medidos) 

2ª Passagem 

(indicados) 

3ª Passagem 

(inferidos) 

Distância de busca 
De 0 à (C x 2) 

3 

De (C x 2) à R 

3 
Maiores que R 

Nº mínimo de amostras 5 32 4 

Nº máximo de amostras 5 32 4 

Nº máximo de amostras 

por octante 
2 32 4 

 

 Portanto, é assim que se procede à classificação final dos Recursos Minerais (Figura 

47), sendo que os recursos minerais dos Jazigos de Neves-Corvo no ano de 2018 estão 

expostos na tabela 8: 

• Primeira passagem determina os Recursos medidos; 

• Segunda passagem determina os Recursos Indicados; 

• Terceira passagem determina os Recursos Inferidos. 

 
Figura 47. Vista isométrica do modelo de bloco mostrando a classificação de recursos minerais para os 

depósitos de Neves, Corvo, Graça, Zambujal e Lombador em 2017 recursos medidos em azul, recursos 

indicados em verde e recursos inferidos em vermelho (Lundin Mining). 

  

 



 

 

Tabela 8. Recursos Minerais dos Jazigos de Neves-Corvo no ano de 2018 

METAL 
TIPO DE 

RECURSO 
TONELAGEM 

( kt ) 
Cu % 

Cu 
METAL 

( kt ) 

Sn 
% 

Sn 
METAL 

( kt ) 
Zn% 

Zn 
METAL 

( kt ) 
Pb% 

Pb 
METAL 

( kt ) 

Ag 
ppm 

Ag 
METAL 

( kt ) 

Cobre 

Medido + Indicado 61 977 2.4 1 466 0.1 59 0.9 532 0.3 193 44 3 

Inferido 10 463 1.9 194 0.1 6 1.0 107 0.3 34 38 0 

Total * 72 440 2.3 1 660 0.1 65 0.9 639 0.3 227 43 3 

Estanho 

Medido + Indicado 45 1.7 1 3.4 2 0.2 0 0.1 0 10 0 

Inferido 6 1.1 0 3.2 0 0.2 0 0.1 0 6 0 

Total * 52 1.6 1 3.4 2 0.2 0 0.1 0 9 0 

Zinco 

Medido + Indicado 103 516 0.4 365 0.0 46 6.0 6 221 1.2 1 273 57 6 

Inferido 14 083 0.4 51 0.0 5 4.3 606 0.9 131 52 1 

Total * 117 599 0.4 416 0.0 52 5.8 6 828 1.2 1 403 57 7 

Chumbo 

Medido + Indicado 1 413 0.4 6 0.1 1 0.6 8 3.4 48 84 0 

Inferido 1 556 0.4 6 0.1 1 0.9 14 2.5 39 103 0 

Total * 2 969 0.4 12 0.1 2 0.7 22 2.9 87 94 0 

* Os recursos totais correspondem à soma dos recursos medidos com os indicados e os inferidos. 

   



 

 

  O Leapfrog é usado também para determinar as fórmulas de regressão múltipla das 

densidades, com os teores do enxofre e do ferro. A forte correlação entre o enxofre e o ferro 

é natural dado que se trata de minérios de sulfuretos de ferro. Estas densidades são as 

variáveis que permitem calcular a tonelagem dos vários tipos de recursos minerais, por jazigo. 

Apenas no caso do Monte Branco, devido à pouca informação, as densidades são calculadas 

usando fórmulas de regressão simples, com o elemento Enxofre. 

3.8.6 – Validação da estimação de teores e reconciliação  

 Após a estimação de teores, é realizada uma avaliação estatística e visual do modelo 

de blocos com o objetivo de verificar se todos os blocos foram estimados durante as várias 

passagens. Os métodos de validação dos modelos, realizados pelo SOMINCOR incluem uma 

avaliação visual dos teores das amostras e dos teores dos blocos, uma comparação 

estatística dos teores (reconciliação), e uma análise SWATH. 

 A reconciliação serve como um controlo de qualidade do modelo de teores, bem como 

uma ferramenta poderosa para detetar e corrigir problemas nas principais etapas das 

operações da mina, desde a estimação de recursos até a produção de concentrados. Esta 

análise é realizada mensalmente pelo Departamento de Geologia Mineira da SOMINCOR e 

inclui o seguinte:  

• Modelo de Recursos: uma avaliação da estimativa de recursos contida nas frentes 

de produção extraídas usando levantamentos topográficos do Sistema de 

Monitoramento de Cavidades (CMS) durante o período de reconciliação. Nesta etapa 

também são contabilizadas as várias diluições (hasteais, teto e piso) que ocorrem 

quando se extrai ao lado ou por cima do enchimento (backfill) em desmontes 

secundários, bem como os ajustes feitos para contabilizar o material armazenado na 

pilha do parque da Lavaria. 

• Produção planeada: produção em frentes baseadas no plano anual da mina. O teor 

do modelo de recursos contido nos desmontes planeados é avaliado e são aplicados 

fatores para a diluição não planeada e a recuperação mineira. 

• Produção da Lavaria: os números da produção fornecidos pelas lavarias com base 

nas tonelagens processadas e nos teores tratados;  

• Minério quebrado (Broken ore): Estimativa de tonelagem e teor de minério extraído 

com base no modelo de recursos ou, em zonas fora do modelo, usando as amostras 

das frentes. Neste caso, os teores são distribuídos para áreas e ponderados conforme 

a distância da amostra de frente. O volume, a tonelagem e a diluição são então 

calculados recorrendo aos levantamentos topográficos. 
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As diferenças identificadas durante a reconciliação têm, normalmente, várias causas 

associadas, tais como: 

• Desactualizações geológicas; 

• Erros de produção durante as operações de remoção; 

• Erros no processamento dos minérios nas lavarias.  

 Em Neves-Corvo, na geologia, vários problemas podem ocorrer tais como: 

• O efeito pepita, em especial no minério de Fissural de Cu; 

• Erros de amostragem; 

• Erros na estimativa visual do teor; 

• Limitações no controlo dos teores em desmonte em bancadas; 

• Erros analíticos; 

• Erros de interpolação, no modelo de krigagem. na densidade do minério e na definição 

dos limites dos minérios.  

 Na mineração/produção, os problemas envolvem o desvio dos limites mineralizados 

após a explosão, a enorme movimentação do material fragmentado, a perda de material 

durante o transporte, a mistura de material em silos e nos pontos de carregamento e, muito 

especialmente, o excesso de diluição.  

 Já no que diz respeito ao controlo do teor do minério, os problemas estão 

principalmente relacionados ao efeito pepita do stockwork, com o processo de amostragem, 

com o método de estimação e com a dificuldade da atualização mensal do modelo, devido à 

sua dimensão. Finalmente, para as lavarias, várias causas podem acontecer, tais como: erros 

de interpolação, não compreensão de ciclos e processos; balanças e medidores de fluxo não 

calibrados; erros na amostragem laboratorial; estimativas do material baseado em 

amostragem não-probabilística. 

 Para além da validação através da reconciliação, a SOMINCOR faz uso de gráficos 

SWATH plots, os quais fornecem comparações entre os pontos da amostra e os valores 

estimados para identificar qualquer tendência de subestimação ou superestimação ou 

suavização dos resultados.  

3.9 – Métodos de mineração 

 Com o modelo de blocos criado, os engenheiros do Departamento de Planeamento 

desenvolvem wireframes (triangulações) de desmonte, os quais baseiam-se em teores de 

corte NSR (Net Smelter Return) e na classificação dos recursos. O NSR, ou Retorno 

Metalúrgico Líquido, é a receita liquida que a mina recebe pelo concentrado ou minérios 



74 

 
depois dos custos de transporte e refinamento. Quando se fala em royalties, refere-se à 

fração que um operador tem que pagar ao dono da concessão. 

 Com as triangulações feitas, estes os wireframes são cortados horizontalmente a cada 

5m, nas áreas de Drift-Fill, ou verticalmente a cada 12 ou 15m, nas áreas Bench and fill e 

Optimized-Bench and fill, respetivamente, sendo que a mina usa uma largura de mineração 

mínima efetiva de 5 m para determinar os projetos de avanços. As secções destes wireframes 

são ajustadas manualmente para se adequarem às formas lavráveis e áreas isoladas são 

testadas quanto à viabilidade econômica. Em Neves-corvo, a produção é feita através de dois 

métodos primários de desmonte, o Drift and Fill (DF) e o Bench and Fill (BF), estes últimos 

de grande dimensão, são altamente eficazes na exploração dos minérios de baixo teor, 

enquanto que o DF é usado nas zonas com alto teor e menor espessura. O Mini Bench-and-

Fill (MBF), é uma variante do BF utilizada nas zonas em que a espessura do minério é 

insuficiente para usar o BF.  Além destes, em áreas mais antigas, onde foram criados os 

chamados pilares de soleira, entre diferentes níveis de produção, é utilizado o método Sill 

and Pillar. Para reduzir os custos económicos, na Fase 1 do Lombador (“LP1”), foi adotada 

uma versão modificada do método BF, denominada Optimised Bench-and-Fill (OBF). 

 

3.9.1 Drift and Fill (DF) 

 Este tipo de desmonte foi o método original selecionado para Neves-Corvo. Embora 

o método tenha taxas de produtividade relativamente baixas e altos custos unitários, ele foi 

escolhido porque é altamente flexível e pode atingir altas taxas de recuperação nas zonas 

dos jazigos de alto teor, com pouca espessura e com geometrias complexas e planas. As 

reservas iniciais de cobre em Neves-Corvo, em grande parte nos jazigos da Graça e Corvo 

Superior, tiveram uma média superior a 8,0% de Cu e, portanto, foi importante selecionar um 

método que extraísse toda essa mineralização de alto teor.  

 O método Drift and Fill consiste, resumidamente, em explorar uma galeria, encher de 

pasta ou de hidráulico (areia, cimento e rejeitados) e explorar de igual maneira o nível 

suprajacente. São desenvolvidos assim, vários níveis para explorar a mancha do minério 

(representada a amarelo na figura 48). A exploração inicia através do desenvolvimento de 

galerias de acesso ao minério (Figura 48 – A) a partir da rampa, e depois, desenvolvem-se 

galerias de ataque ao minério (Figura 48 – B). Estas começam são descendentes de forma a 

explorar a parte de baixo e, quando exploradas, são cheias de pasta. Volta-se a fazer uma 

nova galeria de ataque ao minério e o processo repete-se de 5 em 5 metros até se 

completarem os 20 metros de cada nível. 



Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

Prospeção por sondagens na mina de Cu, Zn e Pb de Neves-Corvo. 

Estado atual do conhecimento 

 

75 

 
Figura 48. Esquema de desmonte de bancadas através do método Drift and Fill (Lundin Mining, 2017). 

3.9.2 – Bench and Fill (BF) 

 Este método é usado em Neves-Corvo em áreas onde a mineralização é de espessura 

e continuidade suficientes. O método é mais produtivo e possui custos operacionais mais 

baixos do que a mineração em DF, embora exija mais precauções com a segurança. O 

método é geralmente aplicado em áreas dos jazigos superiores a 20m de espessura vertical.  

 A realização deste tipo de desmonte consiste em fazer duas galerias, sobrepostas em 

níveis diferentes, explorá-las até ao fim (consoante o plano) e depois fazer disparos verticais 

por fiadas, com remoção do minério feita pela galeria de baixo (Figura 49).  

 
Figura 49. Esquema de desmonte de bancadas através do método Bench and Fill (Lundin Mining, 2007). 

 Depois de explorada, a galeria superior, com dimensões de 5m x 5m é alargada para 

12m. Antes do alargamento são feitos todos os procedimentos de segurança necessários, 

como o levantamento geotécnico para a previsão do sustimento adequado a colocar. A galeria 
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inferior não é alargada, mantendo-se com as dimensões iniciais 5m x 5m durante todo o 

processo. Após o alargamento da galeria superior é feita a abertura de uma chaminé de 2m 

x 2m (denominada Slot) que vai servir de caldeira para o desmonte das fiadas da bancada. 

 Quando a Slot e o primeiro disparo já foram concretizados, são feitos furos verticais 

da galeria de cima para a galeria de baixo (com recurso a um Jumbo de furação) para 

posterior colocação de explosivos e rebentamento. Desta forma, o método começa com 

desmontes primários, que depois de cheios com pasta permitem iniciar os desmontes 

secundários (Figura 50). 

 
Figura 50. Esquema da vista transversal e longitudinal no desmonte de bancadas pelo método Bench and Fill 

(Lundin Mining, 2007). 

3.9.3 – Mini Bench and Fill (MBF) 

 Este é um método híbrido que fornece maior produtividade do que o método DF 

quando as espessuras de minério estão entre 10 e 15 m. Trata-se também de uma evolução 

do método Bench and Fill, permitindo a exploração de minério quando este se encontra 

inclinado. 

 Para o desmonte são necessárias galerias inferiores e superiores. Do acesso superior 

fazem-se galerias de ataque ao minério transversais ao acesso. Uma vez exploradas, fura-

se e dispara-se o chão, sendo o material removido pelo acesso inferior. Terminados os 

desmontes, estes são enchidos de pasta e passa a explorar-se os desmontes secundários, 

como nos outros métodos de desmonte. No final, depois dos desmontes primários e 

secundários já terem sido explorados e já estar tudo cheio de pasta é feito o disparo dos tetos 

dos acessos, de modo a iniciar-se o desmonte dos níveis suprajacentes (Figura 51). O atual 

plano de vida útil da mina inclui apenas pequenas tonelagens a serem extraídas por esse 

método. 
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Figura 51. Esquema de desmonte de bancadas através do método Mini Bench and Fill (Lundin Mining, 2017). 

3.9.4 – Optimized Bench and Fill (OBF) 

 Este método foi adotado após várias análises financeiras com intuído de se obter 

menor custo de operação com taxas de recuperação semelhantes ao método BF e desafios 

geotécnicos menores.  

 Desta forma, o OBF foi implementado com sucesso no LP1 e, posteriormente, em 

outros jazigos de Neves-Corvo. Este método é descrito abaixo e é recomendado como o 

principal método de extração para a expansão LP2. 

 A grande vantagem deste método é o aproveitamento da galeria superior de modo a 

que esta sirva de galeria inferior nos desmontes posteriores do nível seguinte. Sendo assim, 

o Jumbo de furação faz furos verticais e oblíquos, de modo a ser removido todo o material 

entre as duas galerias. Depois de exploradas as bancadas, desmontes primários e 

secundários, é tudo cheio de pasta deixando as galerias superiores livres. As galerias 

superiores servem agora de galerias inferiores sendo apenas necessário abrir os acessos de 

novas galerias superiores e todo o processo de desmonte se repete de acordo com o plano 

(Figura 52). O método de desmonte OBF é mais vantajoso porque é mais eficiente e mais 

económico. A desvantagem é exigir um maior planeamento e maiores recursos nos tipos de 

pasta a usar.  
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Figura 52. Esquema de desmonte de bancadas através do método OBF (Lundin Mining, 2017). 

3.9.5 – Sill Pillar 

 Este método foi desenvolvido em Neves-Corvo de modo a recuperar todo o minério 

de alto teor deixado nos últimos desmontes de cada sequência e assim recuperar o minério 

irrecuperável in-situ. Permite, ao contrário dos outros métodos de desmonte, explorar o 

minério por baixo do enchimento.  

 Por definição, estes pilares de soleira estão definidos como os 20 m de minério que 

se encontram na vertical do enchimento do nível de exploração. Os 20 m do pilar são pré-

sustidos com betão projetado e cabos de aço que alcançam o enchimento do nível superior 

(Figura 53).  
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Figura 53. Esquema de desmonte de bancadas através do método Sill Pillar (Lundin Mining, 2013). 

 Visto que o desmonte em Neves-Corvo é feito maioritariamente de baixo para cima, 

de modo a que se trabalhe sempre em cima de enchimento por motivos de segurança, o 

método pilar de soleira permite criar mais níveis de trabalho sem que se perca minério, 

permitindo explorar o minério junto ao enchimento nos pilares de soleira mais tarde. Depois 

do minério explorado, o enchimento é feito com escombro cimentado (Figura 54). 

 É de notar que o LP2 possui uma massade zinco com um menor NSR em comparação 

com os jazigos de cobre anteriores e atuais do Neves-Corvo. Portanto, este método de 

extração de alto custo não está previsto para uso no LP2. 

 
Figura 54. Esquema da vista longitudinal no desmonte de bancadas pelo método Sill Pillar (Lundin Mining, 

2007). 
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3.10 – O percurso do minério  

 Desde o desmonte até ser levado à superfície, o material extraído nas frentes 

acompanha um percurso que envolve diversas etapas, seja no subterrâneo (Figura 55) ou 

em superfície.  

 
Figura 55. Processos relacionados com o percurso subterrâneo do minério. 

 A primeira das etapas envolve o disparo de frentes de produção através da 

implementação de explosivos por furos feitos por um Jumbo (Figura 56 - A). Para tal, a equipa 

de Mecânica das Rochas define uma malha regular na qual são feitos cerca de 70 a 80 furos, 

sendo neles implantados explosivos de emulsão. Com os disparos feitos, devido à liberação 

de poeira e gases tóxicos, é necessário que seja feito um controle da ventilação da mina para 

que sejam restabelecidas condições de trabalho propícias para a retomada das atividades no 

subterrâneo.  

 Em sequência do desmonte, é feita a remoção do minério ou estéril da frente, 

recorrendo às pás carregadoras (Figura 56 -  B) e aos dumpers (Figura 56 - C). Após a 

remoção do minério ou estéril das frentes, segue a etapa de saneamento com recurso a uma 

máquina saneadora (Figura 56 - D), para remover os blocos soltos do teto ou dos hasteais 

que estão em vias de cair, devido aos disparos.  Após o saneamento, volta-se a remover o 

material saneado recorrendo às pás e aos dumpers.  
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Figura 56. A: Jumbo a realizar furos para a instalação de explosivos; B: Pá Carregadora de minério; C: 

Dumpers; D: Máquina saneadora. 

 As pás carregam os dumpers com o material extraído, sendo este identificado como 

minério ou escombro e posicionado em pilhas ou transportados para as britagens. Este 

transporte pode ser feito de forma direta ou indiretamente através de chaminés de minério 

situadas a muro do jazigo. Neste último caso, o minério é transportado a partir da base destas 

chaminés situadas no nível de rolagem, para as britagens primárias existentes nos níveis de 

rolagem 700 e 550.  

 Nas britagens, o minério é fragmentado até uma dimensão máxima de 200 mm e 

depois é transportado para os silos e destes para o poço, através de correias transportadoras. 

A flexibilidade proporcionada pelos silos é bastante importante para o manuseamento e 

tratamento em separado dos principais tipos de minério produzidos atualmente: MC, MH/MCZ 

e MZ. Uma vez colocado nos silos o minério é extraído pelo poço de Santa Bárbara através 

de dois skips de extração (transportadores verticais de minério ou de escombro) com uma 

capacidade de 17,5 t.  

 Os minérios de cobre (MC e MH/MCZ) e de zinco (MZ e MZP), provenientes do fundo 

da mina, britados a granulometrias <250 mm, são então depositados no parque de minérios 

(Figura 57), enquanto os escombros são depositados na escombreira. A retoma de minério 
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da pilha é efetuada utilizando pás carregadoras, que descarregam o minério numa torva de 

alimentação à britagem secundária das lavarias.  

 
Figura 57. Parque de minérios da SOMINCOR. 

 O minério explorado na Concessão Mineira é em seguida processado nas lavarias do 

cobre e do zinco, sendo o concentrado final carregado diretamente para contentores para ser 

expedido por comboio para o porto de Setúbal. O rejeitado resultante dos processos de 

tratamento dos minérios da lavraria, uma parte é enviada para a central de pasta e outra parte 

é enviada para ser depositada na IRCL. 

 Os rejeitados são reciclados, sendo o espessado enviado para as unidades de 

Pastefill e Backfill (unidades de produção de pasta para enchimento das zonas desmontadas 

da mina).�Toda a sequência da produção/prospeção, avaliação geológica, planeamento 

mineiro, mineração, tratamento metalúrgico, transporte de concentrados e armazenamento 

de rejeitados no complexo é realizado com a ajuda de sistemas de informação, o que 

possibilita um melhor desempenho. A figura 58 esquematiza bem todo o percurso do minério, 

dos escombros e dos rejeitados durante o ciclo mineiro em Neves-Corvo.�

 
Figura 58. Fluxograma ilustrativo do percurso do minério e do escombro em Neves-Corvo (SOMINCOR). 
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3.10.1 - Processos paralelos ao percurso do minério 

3.10.1.1 - Sustimento 

 Em Neves-Corvo, o sustimento das galerias é definido pelo Departamento de 

Mecânica das Rochas e feito através de sistemas de estabilização subterrânea, os quais são 

divididos em elementos de reforço e elementos de suporte. Em ambos os casos o intuito é 

conferir estabilidade ao pacote rochoso para evitar que o mesmo colapse. 

 Os elementos de reforço objetivam mobilizar e conservar a resistência própria do 

maciço rochoso, de modo a tornar-se auto-suportável, cabendo aos elementos de reforço 

artificiais a função de suster, parcialmente ou totalmente a queda dos blocos de rocha 

isolados pelas descontinuidades ou em zonas de alteração. São utilizados os seguintes 

elementos de reforço na Mina de Neves-Corvo: 

• Cabos tencionados; 

• Parafusos de Resina; 

• Parafusos Swellex.  

 Já os elementos de suporte não têm qualquer função resistente. Sendo estes externos 

ao maciço, apenas providenciam a capacidade de sustentar carregamentos impostos pelo 

maciço rochoso, sendo o maciço suportado pelos elementos introduzidos. São utilizados os 

seguintes elementos de suporte na Mina de Neves-Corvo: 

• Betão Projetado;  

• Malha-sol;  

• Enchimento.  

 Antes de iniciar a escolha do método de estabilização a aplicar, uma avaliação 

geológica e geotécnica deve ser realizada. Consoante os resultados obtidos, escolhem-se as 

alternativas possíveis a considerar. Após um desmonte ter atingido as dimensões previstas e 

as galerias já terem sido exploradas, é executado o enchimento do mesmo, de modo que o 

vazio fique de novo ocupado para garantir estabilidade ao terreno (Tabela 9).  
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Tabela 9. Métodos de desmonte e os respetivos métodos de enchimento e parâmetros associados (Modificado 

de Lundin Mining, 2017). 

 

3.10.1.2 - Processamento do Minério 

 Como já referido anteriormente, o processamento do minério se inicia no fundo da 

mina, onde seguidamente ao desmonte, o minério é transportado para as britagens primárias 

existentes nos níveis 550 e 700, até atingir uma granulometria inferior a 200 mm, sendo que 

depois da britagem o material é extraído e encaminhado para o parque de minérios. 

Seguidamente, eles são transportados à lavaria correspondente através de pás carregadoras, 

normalmente numa proporção que assegure que alimentação corresponda às necessidades 

de produção e à disponibilidade do minério. 

 As lavarias de processamento da SOMINCOR usam fluxogramas convencionais 

consistindo em britagem, moagem e flutuação, sendo a empresa é um importante produtor 

de concentrados de cobre e zinco. As operações são divididas entre duas lavarias de 

processamento: a de cobre e a de zinco. 

 As designações atribuídas no processamento ao minério de cobre e zinco/chumbo 

explorado em Neves-Corvo diferem das designações atribuídas pela geologia e têm em conta 

não só o tipo de minério (maciço ou fissural) como também o teor em elementos penalizantes. 

No caso do minério de cobre, este pode ser subdividido em:  

• MC - minério de cobre, que designa tanto sulfuretos maciços como fissurais, 

estando a diferença na quantidade de ganga não-silicatada, que é claramente 

maior no caso do minério maciço; 

• MF - minério fissural do tipo stockwork, designa um minério do tipo fissural;  

• MH - minério com elevado teor em elementos penalizantes (normalmente diluído 

com escombro ou outro tipo de minério com menor teor em penalizantes para o 

processamento).   

• MCZ - minério maciço de cobre e zinco, com alto teor em cobre cuja razão Cu/Zn 

excede 1:4; 17 

 No caso dos minérios de zinco, faz-se as seguintes duas subdivisões: 
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• MZ - minério de zinco sem concentrações consideráveis de elementos 

penalizantes; 

• MZP - minério de zinco com alto teor em chumbo com a razão Pb/Zn superior a 

1:4; 

 A lavaria de cobre iniciou o processamento de minério em 1988, passou por vários 

estágios de expansão e processa aproximadamente por ano 2.6 milhões de toneladas de 

minério de cobre. Os minérios MC, MH/MCZ e MF provenientes da mina, são britados com 

um calibre máximo de 200 mm e armazenados separadamente no parque de minério.  

 A Linha Principal da Lavaria do Cobre tem uma capacidade média de 260 toneladas 

por hora, sendo alimentada pela britagem, e produz um concentrado com cerca de 24% de 

Cobre e um rejeitado que alimenta um circuito complementar, ou podendo também ser 

diretamente enviado para a Barragem de Rejeitados. A Linha Principal pode então ser dividida 

em:  

• Pré-Crivagem (Remoção dos finos), Britagem Secundária e Terciária; 

• Moagem (Figura 59 - A); 

• Flutuação (Figura 59 - C);  

• Espessamento e Carregamento de concentrados (Figura 59 - B). 

 Já a lavaria de zinco surgiu através da transformação da antiga lavaria de estanho, 

após esgotadas as reservas deste metal, sendo que o circuito de moagem permaneceu 

praticamente inalterado enquanto o circuito de flutuação sofreu alterações de forma a 

possibilitar a flutuação diferencial de cobre, chumbo e zinco.  

 A produção na atual lavaria do zinco teve início em Julho de 2006, tendo sido 

atualizada em 2010 e agora tem uma capacidade de tratamento de minério de zinco de 1,1 

milhões de toneladas por ano e com o projeto de expansão concluído irá passar para 2.5 

milhões de toneladas por ano.  

 O minério é tratado usando um fluxograma sequencial de cobre / chumbo e zinco, 

sendo que no circuito atual de tratamento da lavaria do zinco são apenas flutuados, 

sequencialmente, galena e esfalerite, minerais portadores de chumbo e zinco 

respetivamente, tendo o circuito de flutuação do cobre sido aproveitado para a flutuação de 

galena com algum teor em cobre seguindo o produto não flutuado para o circuito do chumbo. 

O rejeito do circuito de flutuação do chumbo alimenta o circuito de zinco e o rejeito deste 

alimenta o circuito RZ (rejeito de zinco). Neste último circuito é produzido um concentrado de 

zinco que se mistura com o concentrado do circuito principal. 
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Figura 59. A: Moagem; B: Instalação de espessamento e carregamento dos concentrados; C: Processo de 

flutuação. 

3.10.1.3 - Gestão de resíduos mineiros  

 A mina de Neves-Corvo produz dois tipos de resíduos mineiros, designados por 

escombro e rejeitado. Uma gestão inadequada destes resíduos e de suas instalações de 

armazenamento pode conduzir a situações de riscos elevados para o ambiente, saúde 

pública e segurança das populações, já que estes são considerados como “perigoso” 

(rejeitados) e como “não inerte não perigoso” (escombro). Dessa forma, mesmo não sendo o 

negócio principal da SOMINCOR, o armazenamento e a gestão destes resíduos representa 

uma preocupação ambiental e encargo financeiro muito elevado que em muitos casos poderá 

decidir a sustentabilidade da operação.  

 O escombro produzido em Neves-Corvo é constituído essencialmente por rochas 

vulcânicas ácidas, xistos e grauvaques e alguns xistos negros, contendo sulfuretos 

disseminados (resíduos não inertes e não perigosos). Estes são resíduos do material rochoso 

(rocha encaixante do jazigo) desmontado durante os trabalhos de desenvolvimento da 

infraestrutura da mina e que em seguida são extraídos após britagem no fundo (granulometria 

contínua 0 a 200 mm). No que diz respeito ao armazenamento, este pode ser feito à superfície 

em duas escombreiras (E1A e E1B; Figura 60) que não podem existir no final da vida da mina. 
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Alternativamente, este material pode ser utilizado na IRCL na construção de coberturas e 

bermas de contenção e ainda no enchimento dos desmontes (wastefill), que tem vindo a ser 

cada vez mais incrementada. 

 Os principais riscos inerentes à contaminação do ambiente por esta prática, estão 

relacionados com a geoquímica do escombro, a qual é constituída por alguns sulfuretos com 

potencial formação de ácidos. Este potencial pode ter grandes impactos nos recursos e 

qualidade das águas envolventes, nomeadamente na água subterrânea e na Ribeira de 

Oeiras. Para minimizar a potencial contaminação das áreas envolventes à escombreira, está 

implementado um sistema de valas de drenagem e por uma barragem de recolha das águas 

pluviais que entram em contacto com estes resíduos. 

 
Figura 60. Escombreiras da SOMINCOR (SOMINCOR). 

 No caso dos rejeitados, estes são um material bastante fino, de granulometria inferior 

a 100 µm e constituem o principal resíduo resultante do processo de concentração de minério. 

Este material tem como principal fase mineral os sulfuretos, representando cerca de 91% em 

peso dos rejeitados totais, e também de gangas e óxidos. 

 Entre 2000 e 2009 a SOMINCOR com o apoio de um Consultor Internacional, 

desenvolveu todos os estudos necessários que permitiram demonstrar que a "Tecnologia de 

Espessamento de Rejeitados" podia ser utlizada na IRCL (Figura 61) para a deposição e 

armazenamento definitivo, na forma emersa, dos rejeitados produzidos em Neves Corvo, que 

são essencialmente constituídos por Pirite (> 80%) e que são por isso geradores de drenagem 
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ácida. Esta tecnologia tira partido do comportamento reológico dos rejeitados, que não 

segregam durante a sua deposição em aterro quando estão na forma espessada (>60% 

sólidos). A não segregação permite que ocorra um grande retardamento das reações de 

oxidação, o que por sua vez permite que a cobertura final seja aplicada mais tardiamente. 

Esta tecnologia permitiu substituir a deposição subaquática de rejeitados em uso de 1988 a 

2009 (Oliveira, Comunicação pessoal). 

 Em 2010 foi, então, efetuada a conversão de deposição subaquática de rejeitados 

(1988 – 2010), para deposição emersa de rejeitados espessados, em co-deposição com 

escombro, proveniente do desenvolvimento da infraestrutura subterrânea, utilizado nas 

bermas de contenção e base da camada da cobertura de encerramento. Conseguiu-se 

simultaneamente que: a) o seu empilhamento à superfície, sobre os rejeitados depositados 

subaquaticamente, b) Construção sequencial de áreas de deposição na albufeira da IRCL e 

expansão vertical do depósito, com bermas construídas com escombro, c) 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 nos rejeitados espessados. Atualmente (outubro de 2020) o 

empilhamento é de 15 m (Oliveira, Comunicação pessoal). 

 
Figura 61. Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo (SOMINCOR). 
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4 - PROSPEÇÃO POR SONDAGENS EM NEVES-CORVO 

4.1 – Histórico da Prospeção 

 Os primeiros estudos regionais na área de Neves-Corvo foram conduzidos entre o 

final dos anos 40 e 1966 pelo Serviço de Fomento Mineiro (SFM), sendo estes constituídos 

de estudos geológicos e prospeção geofísica pelo método eletromagnético Turam. Entre 

1966 e 1970 a área foi incluída em um contrato de prospeção para realização de 

levantamentos geológicos entre o SFM e uma empresa canadiana chamada Mining 

Explorations International Ltd. Com o fim deste contrato, O SFM conduziu uma série de 

estudos gravimétricos, magnetométricos e levantamentos geoquímicos de solos e 

sedimentos numa malha de 100 m2 e consistia em estudos geológicos e geofísicos seguidos 

de sondagens, mas sem sucesso. Um levantamento mais detalhado da gravimetria 

 detetou uma anomalia gravimétrica de 0,5 mGal perto da aldeia de Neves.  

 Em 1970, um consórcio de exploração (SFM - Serviço de Fomento Mineiro) assumiu 

a prospeção e a anomalia de Neves foi uma das 10 anomalias de alta prioridade a serem 

seguidas com base no cenário geológico e no caráter da anomalia. Pensa-se que a anomalia 

da densidade interpretada estivesse entre 80 e 150 m abaixo da superfície, de modo que uma 

sondagem (N1) foi perfurada em 1973 (Figura 62). A sondagem cessou aos 210 m ao 

intercetar grauvaques abaixo do Complexo Vulcano-Sedimentar. A geologia perfurada não 

explicou a anomalia da gravidade; no entanto, um novo furo mais profundo foi recomendado 

com uma terminação a 350 m, mas a proposta não foi inicialmente aceita. A prospeção 

continuou na área circundante e conseguiu-se uma melhor compreensão da complexidade 

da geologia, bem como uma valiosa experiência adquirida com métodos geoquímicos e 

geofísicos. (West e Penney, 2017). 

 Desta forma, em 1976, o modelo geológico atualizado foi aplicado ao alvo de Neves 

e foi novamente concluído que era necessário um furo mais profundo para testar a anomalia 

da gravidade. O furo N2 (Figura 62) foi iniciado em 1977 e cruzou 53 m de sulfuretos maciços 

a partir de uma profundidade de 350 m, sendo esta uma das primeiras descobertas não 

aflorantes da mineralização na Faixa Piritosa.  

 A anomalia gravimétrica do Corvo foi perfurada alguns meses depois e cruzou 

sulfuretos maciços a 507 m. Um facto surpreendente é que a anomalia gravimétrica do Corvo 

foi interpretada como sendo mais superficial do que o alvo de Neves e estava na lista para 

perfurar após a falha do primeiro furo deste (N1). Se o SFM tivesse perfurado o Corvo antes 

do furo N2, eles teriam falhado em intercetar a mineralização e poderiam ter descartado a 
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gravimetria como uma ferramenta de prospeção nessa área e dessa forma desconsiderado 

o furo N2. Entre 1977 e 1978, campanhas de sondagens subsequentes possibilitaram a 

descoberta dos jazigos de Corvo, Graça e Zambujal. 

 
Figura 62. Sondagens históricas N1 e N2 (adaptado de O’Brien N, 2013). 

 

 De 1985 a 2004, A SOMINCOR realizou um total de 3.422 sondagens com 425.180 

m perfurados durante a fase de viabilidade e de expansão da mina, sendo que em 1988 

descobriu-se o jazigo do Lombador, um ano antes do início da produção em Neves-Corvo.  

 Em 2004, a EuroZinc adquiriu a participação de 100% na SOMINCOR em 2005, após 

16 anos de mineração, retoma-se o interesse e investimento na exploração de recursos em 

Neves-Corvo. Nesse período foram realizadas um total de 19 sondagens de superfície para 

um total de 7.800 m perfurados e um total de 314 sondagens subterrâneas para um total de 

25.000 m perfurados. 

 Em 2006, com a fusão entre a Lundin e a EuroZinc, foram realizadas um total de 21 

sondagens de superfície para um total de 11.832 m perfurados e 212 sondagens 

subterrâneas para um total de 17.698m perfurados.  Em 2010, foi descoberto o jazigo de 

Semblana através de sondagens de superfície guiadas por estudos geofísicos.  Programas 

de sondagens posteriores levaram também à descoberta do depósito de Monte Branco 

(Figura 63). Em 2010, um novo depósito maciço de sulfureto, contendo uma zona de 

mineralização de sulfureto rico em cobre, foi descoberto por perfuração de superfície. O novo 
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depósito, denominado Semblana, fica 1,3 km a nordeste do jazigo do Zambujal e está 

localizado na concessão de exploração que circunda a mina. 

 
Figura 63. Localização dos jazigos de Neves-Corvo e das sondagens associadas aos jazigos de Semblana e de 

Monte Branco. (adaptado de Neil O’Brien, 2013). 

 Um gráfico com o número de sondagens e os metros furados para cada ano, até 

março de 2020 é mostrado na figura 64. 

 

 
Figura 64. Número de sondagens realizadas (linha azul) e metros furados (barras laranjas) até Março de 2020 

(SOMINCOR). 
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 Até março de 2020, as sondagens de produção e avaliação de fundo, foram efetuadas 

quer pela SOMINCOR, quer pelos seguintes empreiteiros: Rodio (produção e avaliação), 

Swick (produção e avaliação), Drillcon e Hy-tech (avaliação), continuando com programas de 

sondagens que têm permitido reconhecer novas áreas mineralizadas e aumentar os recursos 

de Cobre, Chumbo e Zinco.  

4.1.1 - Descoberta do Lombador 

 O depósito do Lombador foi descoberto na sequência de uma campanha de 

prospeção através de sondagens profundas no setor mais ao norte dos jazigos do Corvo e 

de Neves. Com o incremento do reconhecimento do jazigo, nos anos 90, foram sendo 

descobertos níveis espessos de zinco de alto teor e alguns intervalos de cobre de baixo teor, 

quer no Lombador Sul, quer no Lombador Norte. Todavia, o total reconhecimento do jazigo, 

levou o seu tempo devido aos baixos preços do cobre durante o final de 1990 e início 2000, 

que resultaram em orçamentos reduzidos para prospeção. 

 Já sobre a jurisdição da Lundin, entre 2006 e 2008, iniciou-se uma intensa campanha 

de sondagens para melhor reconhecer a dimensão do jazigo e o seu conteúdo metálico. Esta 

campanha permitiu reconhecer estar-se na presença do maior jazigo de sulfuretos de Neves-

Corvo e resultou num aumento considerável dos recursos minerais de zinco e chumbo de 

Neves-Corvo.  

 Ainda em 2007, foi descoberto o designado depósito do Lombador Este, que na 

realidade se trata de uma extensão do depósito Lombador Sul. Essa sondagem intersectou 

67 m com 8,0 % de teor de zinco no sulfureto maciço e 16 m com 3,9 % de teor cobre no 

stockwork subjacente. Este depósito foi adicionado à estimativa de Recursos Minerais de 

Neves-Corvo no final de 2008, resultando em outro grande aumento dos Recursos Minerais.  

 Em 2008, foi realizada uma sondagem que cruzou 24 m de mineralização de cobre 

em stockwork com média de 2,3 7% de cobre, incluindo 12 m com 3,69 % de cobre, perto da 

extensão inferior do Lombador Norte. Esta foi a primeira indicação de mineralização de cobre 

significativa nesta área, e foi seguida por várias sondagens adicionais ao longo de 2009 e 

2010. O Lombador Sul considera-se praticamente delineado, enquanto o depósito Lombador 

Este permanece em aberto para expansão.  

 Outra pesquisa em andamento diz respeito à prospeção voltada à compreensão da 

quantidade e distribuição de metais preciosos dentro dos depósitos. Como o ouro não é 

rotineiramente analisado em Neves-Corvo, um programa de análise de furos de sondagens 

selecionados dentro do depósito Lombador foi iniciado em 2010. Os resultados iniciais 

recebidos indicaram que o ouro está presente no depósito; no entanto, os testes metalúrgicos 

até o momento indicam que não é provável que seja recuperável.  
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 No que diz respeito ao estágio atual da prospeção do Lombador, continua-se a 

desenvolver programas de melhor reconhecimento do Lombador norte através de programas 

de sondagens de fundo (infill drilling) que têm vindo a aumentar significativamente os 

Recursos de cobre, zinco e chumbo deste jazigo.   

4.2 – Campanhas de sondagem 

 Campanhas de sondagens constituem uma ferramenta essencial para caracterizar o 

conteúdo de depósitos de minério subterrâneos conhecidos e para explorar locais com 

potencial valor geológico e comercial. Normalmente, estas campanhas envolvem a realização 

de múltiplas sondagens e a aquisição de vários metros de testemunhos. Sendo assim, a 

realização de sondagens é uma estratégia fundamental para o reconhecimento de potenciais 

novos recursos minerais. Em quase todos os casos, tal como em Neves-Corvo, são as 

sondagens que localizam e definem a mineralização econômica, e consequentemente 

fornecem a informação essencial para todas as interpretações dos jazigos.  

 O planeamento e execução de sondagens são indubitavelmente necessários ao 

aproveitamento racional de jazigos e ao gerenciamento das operações necessárias à 

extração, beneficiação e comercialização de minérios. Na SOMINCOR este trabalho é 

planeado por geólogos, através do software Vulcan3D (Figura 65), coordenando uma equipe 

de técnicos e supervisores. 

 
Figura 65. Plano de sondagens para os anos de 2018 (verde), 2019 (vermelho) e 2020 (azul) para os jazigos de 

Neves, Zambujal e Lombador (SOMINCOR). 
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 O espaçamento entre sondagens de fundo, obedece a critérios técnico-económicos, 

dado o elevado custo dos programas de sondagens. Esta decisão, é da responsabilidade do 

geólogo chefe da mina, em coordenação com a administração da empresa. 

 A quantidade de sondagens e de amostragens, implicam um grande investimento 

financeiro que aumenta conforme um projeto mineiro progride e se torna economicamente 

sustentável. O acompanhamento da produção nas minas operacionais também requer 

grandes quantidades de sondagens para delinear melhor os limites dos jazigos e suas 

extensões, podendo repor as reservas exploradas. 

 Na fase de prospeção de superfície, após uma descoberta, devido ao menor número 

de sondagens e ao maior espaçamento entre elas, os Recursos reportados têm sempre um 

maior grau de incerteza e são normalmente considerados Recursos Inferidos. 

 Em Neves-Corvo, a realização de sondagens de superfície é uma atividade contínua 

desde 1977, conforme visto na Figura 66, sendo que em 1977 foi realizada a sondagem 

histórica responsável pela confirmação da descoberta dos sulfuretos maciços em Neves-

Corvo. Sendo assim, as sondagens de superfície têm sido importantes ao longo dos anos, 

sendo o primeiro passo na identificação das zonas de expansão dos diferentes jazigos, 

permitindo à mina definir melhor as galerias de desenvolvimento. 

 Posteriormente ao estágio de descoberta, se dá a fase de prospeção e pré-viabilidade, 

o qual normalmente envolve uma ampliação das sondagens para definir limites, alguns 

aspetos dos estilos de mineralização, a sua continuidade e complexidade. Em Neves-Corvo, 

até ao ano de 1982 eram apenas realizadas sondagens de superfície e a partir desse ano, 

com o desenvolvimento subterrâneo, passaram também a ser realizadas sondagens 

subterrâneas de avaliação (figura 67). 

 Já as sondagens subterrâneas de produção (Figura 68) têm como principal objetivo a 

melhor definição dos contactos e dos teores do minério. Em Neves-Corvo estas começaram 

a ser realizadas em 1988.  
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Figura 66. Sondagens de superfície realizadas desde 1973 até fevereiro de 2020 (SOMINCOR). 

 
 

 
Figura 67. Sondagens de avaliação realizadas desde 1973 até fevereiro de 2020 (SOMINCOR). 
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Figura 68. Sondagens de produção realizadas desde 1973 até fevereiro de 2020. 

4.3 - Técnica de sondagens à rotação com recuperação de testemunho - sistema 

wire-line 

 Em Neves-Corvo, utiliza-se a técnica de sondagem à rotação, com coroa diamantada 

e sistema wire-line, quer à superfície, quer no fundo da mina. Esta técnica é tida como uma 

das mais confiáveis, eficientes e mais seguras para a prospeção, análise e avaliação de 

jazigos.  Os testemunhos recolhidos permitem a aquisição de amostras tal-qual e, com elas, 

fazer todo o tratamento necessário para dimensionar, quantificar e qualificar os depósitos 

minerais. 

 Basicamente, estas sondagens são executadas por equipamentos com motores 

potentes elétricos (fundo de mina) ou a gasóleo (superfície). As coroas utilizadas são 

impregnadas por cristais industriais de diamante (Figura 69), os quais são fixados em uma 

matriz metálica de dureza variável. Em seguida, ela é rosqueada e fixada numa vara de 

furação, com tubo amostrador (Figura 70) que permite recolher o testemunho 

 Para ambientes subterrâneos, os equipamentos são menores em tamanho do que os 

utilizados à superfície e geralmente são montados em patins e acionados por motores 

elétricos, sendo ideal para utilização em espaços pequenos e limitados (Figura 71).  A 

limitação em relação ao espaço disponível para operar em subterrâneo é compensada pela 

capacidade das sondas subterrâneas de perfurar em uma ampla gama de ângulos de 

perfuração.  
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Figura 69. Coroa de diamantes de tamanho HQ. 

 
Figura 70. Hastes de perfuração. 

 Quando aplicada em ambientes subterrâneos, essa técnica de sondagem faz o uso 

de equipamentos menores em tamanho do que os utilizados em superfícies e que geralmente 

são montados em patins e acionados por motores elétricos, sendo ideal para utilização em 

espaços pequenos e limitados (Figura 71). A limitação em relação ao espaço disponível para 

operar em subterrâneo é compensada pela capacidade das sondas subterrâneas de perfurar 

em uma ampla gama de ângulos de perfuração. 

 
Figura 71. Operador de sondas da empresa Hitech a realizar uma sondagem em ambiente subterrâneo. 

 As coroas utilizadas na indústria de mineração têm tamanhos diferentes, permitindo 

obter de 20 a 165 mm de diâmetro, sendo os mais usados em Neves-Corvo os apresentados 

na Tabela 10. O diâmetro de furação subterrânea, inicia-se com HQ, passando depois a NQ 

ou BQ, dependendo das dificuldades técnicas da perfuração, tal como nos furos de superfície. 

Normalmente, os furos de superfície começam com HQ e reduzem para NQ antes de cruzar 

a mineralização. Os vários diâmetros têm como objetivo alcançar a maior profundidade 
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possível, permitindo ultrapassar as zonas tecnicamente problemáticas, tais como falhas, 

cisalhamentos, etc.  
Tabela 10. Principais diâmetros de coroas usados em Neves-Corvo. 

Diâmetro Ext. (mm) Diâmetro Int. (mm) 

HQ 63,5 

NQ / WL76 47,6 

BQ / BGM 36,4 

 Estas sondagens requerem o bombeio de água através das varas de perfuração para 

o arrefecimento da coroa na face da rocha, com o objetivo de facilitar o corte de rochas ao se 

aplicar uma pressão hidráulica na coroa, limpar os detritos da furação (cuttings) e também 

para fornecer lubrificação à coluna de perfuração e reduzir o torque. Dependendo das 

condições do terreno, aditivos especiais, como polímeros, podem ser adicionados à água 

bombeada para criar uma lama de perfuração mais viscosa e mais pesada, necessária para 

a perfuração através de rochas fraturadas, altamente porosas e instáveis. 

 As sondagens são economicamente dispendiosas, mas a recolha de testemunhos, 

com auxílio de um cabo de aço (wire-line), conforme visto na figura 72, é o melhor e mais 

rápido processo de os obter.  

 Existe também a técnica de furação convencional, que exige que todas as varas sejam 

retiradas do furo, para a recuperação do testemunho, o que é um procedimento trabalhoso, 

demorado e só é utilizado em furos curtos. O sistema de cabo de aço (wire-line) foi projetado 

para superar as limitações da técnica convencional e permite que o testemunho seja 

recuperado sem retirar todas as varas do furo. O nome wire-line é dado porque o sistema usa 

um cabo de aço para retirar o tubo amostrador. 

 
Figura 72. Diferenças no padrão das varas entre o método convencional e o método wire-line. 

 Os testemunhos, após a extração, são colocados numa calha, para que a equipe de 

sondagem os possa lavar e limpar antes de os colocar na caixa de testemunhos (Figura 73). 
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Esta equipe deve garantir que o testemunho seja colocado nas caixas na sequência correta 

e sem os inverter. 

 
Figura 73. Ambiente de trabalho de uma sondagem subterrânea em andamento. Notar a sonda ao fundo, a 

bandeja metálica para arrumação e as caixas de madeira para armazenamento dos testemunhos. 

 Os intervalos perfurados, assim como o avanço e recuperação da manobra devem ser 

medidos em cada manobra e cada furada registada na caixa com marcadores. Deve-se tomar 

cuidado para garantir que os blocos de testemunho sejam posicionados corretamente, pois 

são a principal referência à profundidade da perfuração em que as amostras são coletadas. 

Todas as caixas de testemunhos são referenciadas (Nome do furo, nº da caixa, início e fim 

da metragem dessa caixa) por sondadores, assinalando também com placas o comprimento 

das furadas (Figura 74).  

 

 
Figura 74. Registo fotográfico dos testemunhos armazenados em caixas de madeira com identificação do furo e 

marcadores; modelo ilustrativo destas caixas e composição em perfil do intervalo com base nas manobras de 

sondagem. 
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4.4 - Tipos de sondagens 

4.4.1 - Sondagens de Superfície 

 As sondagens de superfície são o primeiro passo na identificação das zonas 

mineralizadas e servem de guia para a seleção das galerias de prospeção do fundo da mina 

de modo a planear as sondagens de avaliação ou reconhecimento (Figura 75). Atravessam 

(na totalidade ou em parte) a sequência estratigráfica de Neves-Corvo com o objetivo de se 

conseguir obter melhor informação da geologia regional e local. Estas sondagens são 

planeadas pelos geólogos em zonas estratégicas para a prospeção de possíveis novas 

ocorrências de mineralização ou para o reconhecimento de extensão das mineralizações já 

conhecidas. 

 
Figura 75. Visão em planta com localização das sondagens de superfície em Neves-Corvo (Lundin Mining, 

2017). 

 São sondagens que por vezes atingem grandes desvios, quer em direção, quer em 

inclinação e podem ser efetuadas com recuperação de testemunho desde a boca ou ter um 

troço inicial (antepoço) executado à rotopercussão, que pode atingir os 200m.  

 A codificação atribuída a cada sondagem de superfície baseia-se numa rede 

ortogonal, que define uma malha sistemática de 100 por 100 metros e que tem origem na 

sondagem NA01 (antiga N2). A linha de base, que passa na sondagem NA01, tem orientação 

N60°E, de forma a ser paralela ao desvio horizontal medio das sondagens e de modo a que 

corte transversalmente a estrutura geológica local. A linha de base tem a referência NA, 

seguindo-se as outras linhas, paralelas a esta e espaçadas de 100 metros, em progressão 

para NW, usando como primeira letra o N (de Norte) e a segunda letra obedece à sequência 
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alfabética de A a Z. Cem metros para SE inicia-se a sequência sul, que vai até à linha SZ, 

continuando ainda mais com a SAA até à SJA, para que a malha cubra toda a zona da 

concessão mineira. As linhas perpendiculares têm uma orientação N150°E, espaçadas de 

100 metros, sendo a perpendicular de referência a linha 1 que passa na sondagem NA01. 

Assim, para SW definiu-se que todas a linhas perpendiculares são ímpares (de 1 a 21) e para 

NE são pares (de 2 a 58). 

 A codificação da sondagem é, pois, constituída por duas letras (ou três) e dois 

números. A codificação de cada sondagem de superfície é o resultado da escolha do local, 

pelo geólogo, para a sua execução, seguida da sua implantação na carta com a malha 

referida e receberá o código da linha de base e da perpendicular mais próxima (por exemplo, 

SA03). 

 Nas sondagens executadas dentro da concessão mineira, como o conhecimento 

geológico é maior e por uma questão de uniformização e por ter logo esta informação na base 

de dados da mina, elabora-se o normal Log Geológico e Geotécnico e selecionam-se os 

intervalos a enviar para análise. 

 Nas sondagens fora da concessão mineira, atribui-se uma codificação em função do 

nome do local onde a sondagem é realizada. Por exemplo, MB01 significa sondagem de 

Monte Branco número 1. Nestas sondagens faz-se um Log Descritivo e mais pormenorizado, 

fornecendo informação mais detalhada de áreas onde o conhecimento geológico é menor e 

indica-se, ou não, intervalos a serem enviados para análise.  

 As sondagens realizadas fora da concessão mineira são introduzidas na BDGeo com 

a letra P (de Prospeção) no início, para as distinguir das feitas dentro da concessão mineira. 

Assim, a sondagem MB01, na BDGeo, está como PMB0. 

4.4.2 - Sondagens de Avaliação ou Reconhecimento 

 As sondagens de avaliação ou reconhecimento (Figura 76) são as sondagens de 

“prospeção” do fundo da mina e são planeadas para se fazer o reconhecimento dos jazigos 

com um espaçamento regular, de modo a obter informação mais detalhada para uma melhor 

interpretação dos recursos minerais existentes. Efetuam-se sobre os perfis, transversais às 

massas, com orientações sempre de N57°E, definidos em Neves-Corvo e obedecendo ao 

espaçamento entre eles (idealmente 35 metros nos maciços e 17,5 metros para fissurais). As 

sondagens de avaliação ou reconhecimento são sondagens longas, efetuadas a partir da 

infraestrutura existente, que atravessam toda a estrutura mineralizada, podendo mesmo 

ultrapassar os 600 metros. 

 A nomenclatura usada inicialmente para as sondagens de avaliação ou 

reconhecimento consistia em SA (Sondagem de Avaliação) ou SR (Sondagem de 
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Reconhecimento), a que se seguia a inicial de cada uma das massas mineralizadas e de 3 

dígitos (de 001 a 999). Por exemplo: 

• SAG ou SGR – Sondagem de Avaliação ou de Reconhecimento da Graça; 

• SAN ou SRN – Sondagem de Avaliação ou de Reconhecimento de Neves; 

• SAC ou SRC – Sondagem de Avaliação ou de Reconhecimento do Corvo; 

 Com o esgotamento desta nomenclatura, em Outubro de 2001, passou a utilizar-se a 

seguinte regra: a letra F (de furo), seguido da inicial das massas (p.e. N de Neves) e seguido 

por 3 dígitos (de 001 a 999): 

• FN – Furo de Neves; 

• FZ – Furo do Zambujal; 

• FG – Furo da Graça; 

• FC – Furo do Corvo; 

• FL – Furo do Lombador; 

 Em Fevereiro de 2011 também se esgotou a nomenclatura referida acima, estando 

atualmente em uso: a letra T (de testemunho), seguido da inicial das massas (p.e. L de 

Lombador) e seguido por 4 dígitos (de 0001 a 9999): 

• TL – Testemunho do Lombador; 

• TZ – Testemunho do Zambujal; 

• TN – Testemunho de Neves; 

• TC – Testemunho do Corvo. 

 
Figura 76. Visão em planta com localização das sondagens subterrâneas em Neves-Corvo (Lundin Mining, 

2017). 
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4.4.3 - Sondagens de Produção 

 As sondagens de produção (Figura 76) são realizadas em áreas onde há produção de 

minério, mas que devido à sua complexidade, o mesmo pode ter uma forma ou um teor 

imprevisível. Portanto, de modo a obter melhor informação, são efetuadas estas sondagens 

para permitir ao geólogo prestar informação mais precisa de tonelagem e teor à produção. A 

evolução nomenclatura deste tipo de sondagem encontra-se representada na tabela 11, 

sendo esta composta por duas letras, onde atualmente a primeira – “H” – diz respeito à 

palavra em inglês “Hole” e a segunda é a inicial da massa mineralizada. 
Tabela 11. Evolução da nomenclatura para as sondagens de produção em Neves-Corvo (SOMINCOR). 

Sondagens de Produção 

Grupo Período de utilização 

CD - GD - DN - ZD Novembro 1988 - Maio 2008 

UC - UL - UN - UZ Maio 2008 - Julho 2015 

HC - HL - HN - HZ Junho 2015 - Atual 

 

4.5 - Definição dos Ângulos das Sondagens em Neves-Corvo 

 Selecionada a área que interessa reconhecer, os geólogos implantam os perfis 

geológicos na planta da galeria e marcam as direções e os ângulos das sondagens a realizar 

em cada perfil (Figura 77). Fornece-se à Topografia a planta da galeria com a localização dos 

perfis para que a Topografia os marque nos hasteais da galeria da mina.  

 
Figura 77. A: Representação de uma planta de uma galeria subterrâneas com perfis geológicos a interceta-la. B: 

Representação de um perfil geológico com três sondagens programadas. 
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 A partir destes perfis, ou então recorrendo ao software Vulcan3D, os geólogos definem 

os ângulos e comprimento das sondagens, para que a equipa de sondagens intersecte a zona 

que se pretende reconhecer. 

 Em cada perfil, as sondagens podem ser feitas para cima (ascendentes) e/ou para 

baixo (descendentes) e, em ambas, para a esquerda e/ou direita da galeria. Nas sondagens 

descendentes, os ângulos são marcados tendo como origem a vertical, ou seja, uma 

sondagem vertical para baixo tem 0° de inclinação. As restantes inclinações são dadas a 

partir desta origem até 90°, quer para o quadrante da esquerda, quer para o da direita. Nas 

sondagens ascendentes, os ângulos têm como origem a horizontal, ou seja, uma sondagem 

horizontal tem 0° de inclinação. A sondagem vertical ascendente terá, por isso, 90° de 

inclinação. As restantes inclinações são determinadas a partir da horizontal (0°) até aos 90° 

(vertical para cima), quer para o quadrante da esquerda, quer para o da direita. 

 No entanto, deve ser sempre escrito nas cópias, a forma como os operadores devem 

se posicionar na galeria, isto é, de costas ou de frente para a entrada, ou para o fundo, de 

forma a facilitar a identificação do quadrante a evitar erros (p.e. furar no quadrante contrário) 

(Figura 78). 

 
Figura 78. Exemplo de perfil com plano de sondagens para o empreiteiro Hitech e suas respetivas inclinações e 

comprimentos. Para além destas informações também são fornecidos a localização da sondagem, o perfil ao 

qual ela pertence, o azimute e a escala. 
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4.6 - Registo da Direção e Inclinação das Sondagens 

 Apesar dos desenvolvimentos técnicos em equipamentos de perfuração, é difícil, 

senão impossível, fazer um furo sem qualquer desvio (Figura 79). Para mapeamento 

geológico, levantamentos geofísicos de fundo de furo e para avaliação econômica da 

formação de rochas mineralizadas, é vital conhecer a posição exata do furo ao longo de todo 

o seu comprimento. Os furos podem se desviar do caminho planejado em qualquer direção. 

Se não se souber a localização exata do furo, torna-se difícil fazer avaliações de volume e de 

localização do minério com precisão. 

 
Figura 79. Representação do desvio de um furo em relação à sua trajetória idealizada (Reflex, 2017). 

 Dessa forma, em Neves-Corvo, todos os furos subterrâneos são medidos em 

intervalos de aproximadamente 30 m. Antes de 2008, os furos subterrâneos eram medidos 

usando o instrumento Kodak Eastman Single Shot. Desde 2008, os furos subterrâneos são 

medidos com o equipamento Reflex Ez-Trac (Figura 80).  

 

 
Figura 80. Equipamento Reflex Ez-trac com comando remoto (Reflex, 2017). 
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 Os instrumentos magnéticos REFLEX™ fornecem resultados de medições de 

azimute, mergulho, força do campo magnético, mergulho magnético, gravidade, e 

temperatura, etc.  

 Um levantamento de medição única é realizado para determinar o azimute (direção) 

e a inclinação em um determinado ponto dentro de um furo. Estes levantamentos são usados 

em intervalos regulares enquanto um furo está sendo perfurado. Com base nas informações 

das medições, é possível tomar decisões sobre novas perfurações e aplicar correções, se 

necessário. Por exemplo, a utilização de uma cunha pode ser necessária para alterar a 

direção do furo. 

 Ao realizar a perfuração direcional, uma vara metálica é aplicada no furo para forçar 

a coroa a sair da direção do furo existente. A direção da vara de fundo de furo deve ser 

determinada para verificar se a perfuração continuará na direção desejada. Informações 

direcionais também são necessárias na orientação do testemunho e quando se combina uma 

um levantamento direcional da cunha com levantamentos da orientação, a posição da 

ferramenta pode ser ajustada corretamente 
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5 – ACTIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS 

 Como referido anteriormente, as atividades realizadas durante o estágio (Figura 81) 

se deram entre os meses de Outubro de 2019 e Março de 2020, com um período total de 

cerca de 6 meses e seguiram o seguinte cronograma:  

 
Figura 81. Cronograma das atividades realizadas durante o estágio. 

5.1 – Matriz de segurança  

 Garantir a segurança, saúde e bem-estar dos funcionários, empreiteiros, estagiários 

e visitantes é um valor fundamental na SOMINCOR e na Lundin Mining. Dessa forma, a 

•Induções de ambiente e de segurança.
•Elaboração de matriz de segurança.
•Integração ao ciclo de desenvolvimento e produção mineira.
•Acomponhamento de sondagens subterrâneas.     

Outubro (2019)

•Vislumbre das atividades geológicas de fundo de mina.
•Treinamento para logging de testemunhos de sondagem.            

Novembro 
(2019)

•Treinamento para logging de testemunhos de sondagem
•Férias

Dezembro 
(2019)

•Férias
•Elaboração de loggings de testemunhos de sondagem
•Elaboração de perfis interpretativos
•Introdução à modelação geológica

Janeiro (2020)

•Elaboração de loggings de testemunhos de sondagem
•Elaboração de perfis interpretativos
•Introdução à modelação geológica e estimativa de recursos

Fevereiro 
(2020)

•Elaboração de loggings de testemunhos de sondagem
•Elaboração de perfis interpretativos
•Introdução à modelação geológica e estimativa de recursos

Março (2020)
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empresa adota uma política Zero Harm, a qual baseia-se no conceito de que todas as lesões 

são evitáveis. Sendo assim, o estagiário inicialmente participou de uma indução de ambiente 

e também de induções de segurança, de forma a integra-lo durante a execução de trabalhos 

em superfície e no subterrâneo, dando a conhecer quais as regras a cumprir durante a sua 

permanência nos locais tendo em vista a realização do trabalho sem sofrer acidentes, sem 

provocar danos nos equipamentos e sem originar incidentes ambientais.  

 Para além das induções, o estagiário executou uma série de matrizes de segurança 

refentes às actividades realizadas em fundo, nomeadamente o acompanhamento de 

sondagens de produção/avaliação/chaminé, e em superfície, a qual inclui as actividades em 

escritório e as associadas ao logging de testemunhos de sondagem.  Essas matrizes foram 

elaboradas pelo estagiário em conjunto com profissionais do Departamento de Segurança, 

com apoio dos supervisores e colegas de trabalho do Departamento de Geologia Mineira. 

 Na Figura 82 é possível observar-se a matriz de segurança referente às actividades 

associadas ao logging de sondagens, visto que esta foi a principal atividade efetuada durante 

o estágio. Nesta matriz estão dispostos os perigos relacionados com a realização dos logs, 

sendo que estes foram caracterizados quanto à probabilidade de ocorrência, ao impacto 

associado e ao nível de risco para que fossem propostas medidas de controlo. Tais medidas 

foram revisadas pelo Departamento de Segurança e foram avaliadas como estando de acordo 

com a política da empresa. 
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Figura 82. Matriz de gestão de riscos relativa ao logging de testemunhos de sondagens. 

 

 

Caracterização	do	risco

Perigo Probabilidade Impacto Medidas	de	Controlo	Atuais

Choque	/	pancada	por	objecto 3	-	Possível 2	-	Baixo 6 Moderado
Atenção	na	execução	das	tarefas	/	Uso	devido	do	EPI	/	Não	se	

expor	na	linha	de	fogo	ou	raio	de	ação.

Contacto	com	/	por	objectos	
cortantes

3	-	Possível 2	-	Baixo 6 Moderado
Atenção	na	execução	das	tarefas	/	Uso	devido	do	EPI	/	Não	se	

expor	na	linha	de	fogo	ou	raio	de	ação	/	Uso	de	viseira.

Dificuldade	em	segurar	os	objectos	
manuseados

3	-	Possível 2	-	Baixo 6 Moderado

Apenas	usar	equipamentos	e	ferramentas	para	os	quais	estiver	

treinado,	qualificado	e	autorizado	a	operar	/	Usar	somente	

equipamentos	e	ferramentas	adequados	á	tarefa	e	

homologados	/	Cumprir	as	regras	de	utilização	e	nunca	utilizar	

equipamentos	ou	ferramentas	com	defeitos	/	Pedir	ajuda	a	um	

colega	de	trabalho	ou	supervisor/	Fazer	uma	inspeção	antes	de	

uso	e	zelar	pelo	bom	estado	de	conservação	e	limpeza.

Entalão	por	/	entre	objectos 3	-	Possível 2	-	Baixo 6 Moderado

Cumprir	as	regras	de	utilização	e	nunca	utilizar	equipamentos	

ou	ferramentas	com	defeitos	/	Fazer	uma	inspeção	antes	de	

uso	e	zelar	pelo	bom	estado	de	conservação	e	limpeza.

Movimentos	repetitivos 5	-	Quase	Sempre 2	-	Baixo 10 Significativo

Correcção	de	postura	/	Cumprir	as	regras	de	utilização	e	nunca	

utilizar	equipamentos	ou	ferramentas	com	defeitos	/	Formação	

/	Parar	por	um	momento	se	se	sentir	casado	/	Pedir	ajuda	a	um	

colega	de	trabalho	ou	supervisor.

Necessidade	de	esforço	excessivo 2-	Improvável 2	-	Baixo 4 Baixo

Correcção	de	postura	/	Cumprir	as	regras	de	utilização	e	nunca	

utilizar	equipamentos	ou	ferramentas	com	defeitos	/	Formação	

/	Atenção	na	execução	das	tarefas	/	uso	de	luvas	/	Pedir	ajuda	a	

um	colega	de	trabalho	ou	supervisor

Postura	incorrecta 4	-	Provavelmente 2	-	Baixo 8 Significativo

Correção	de	postura	/	Cumprir	as	regras	de	utilização	e	nunca	

utilizar	equipamentos	ou	ferramentas	com	defeitos	/	Atenção	

na	execução	das	tarefas.

Projecção	de	partículas	/	materiais 4	-	Provavelmente

3	-	

Moderad

o

12 Significativo
Atenção	na	execução	das	tarefas	/	Uso	devido	do	EPI	/	Não	se	

expor	na	linha	de	fogo	ou	raio	de	ação	/	Uso	de	viseira.

Queda	ao	mesmo	nível 2-	Improvável

3	-	

Moderad

o

6 Moderado

Obedecer	à	sinalização	/	Atenção	às	fitas	sinalizadoras	/	Apenas	

circular	com	a	permição	de	um	supervisor	/	Atenção	na	

execução	de	tarefas/	Seguir	a	regra	dos	3	pontos	de	apoio	/	

Adotar	sempre	medidas	de	prevenção	anti-queda	e	ou	use	

equipamentos	de	proteção	quando	exposto	ao	risco	de	queda	

em	altura.	Ao	executar	tarefas	com	um	desnível	de	1,5m	

garantir	que	tem	formação	adequada	e	Autorização	de	Trabalho	

específica	para	trabalhos	em	altura.

Queda	de	objectos	por	
manipulação

3	-	Possível

3	-	

Moderad

o

9 Significativo Atenção	na	execução	das	tarefas	/	Uso	do	devido	EPI.

Piso	escorregadio 2-	Improvável

3	-	

Moderad

o

6 Moderado

Apenas	circular	com	a	permição	de	um	supervisor	/	Atenção	na	

execução	de	tarefas	/	Uso	obrigatório	de	EPI	/	Seguir	a	regra	dos	

3	pontos	de	apoio.

Tropeção	sobre	objectos 3	-	Possível 2	-	Baixo 6 Moderado
Apenas	circular	com	a	permição	de	um	supervisor	/	Atenção	na	

execução	de	tarefas	/	Uso	obrigatório	de	EPI.

Incêndio 1	-	Raro

5	-	

Catastróf

ico

5 Moderado

Manter-se	calmo	e	cumprir	com	os	procedimentos	de	

emergência	de	acordo	com	o	capítulo	0	do	Guia	de	Segurança	

Somincor	(0.Emergência).	Formação	sobre	actuação	em	caso	de	

emergênecia	(indução	de	segurança).	

Nivel	de	Risco

MATRIZ	DE	GESTÃO	DE	RISCOS SEGURANÇA

Avaliação	antes	de	Plano	de	Ações
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5.2 – Visitas ao fundo da mina 

5.2.1 – Visitas introdutórias  

 Objetivando-se uma integração introdutória ao ciclo mineiro subterrâneo, o estagiário 

participou de uma série de visitas ao fundo da mina com equipas de diferentes departamentos 

envolvidos nas diversas etapas desse ciclo.  

 A primeira delas foi com a equipa do Departamento de Produção, na qual foi possível 

observar e obter uma noção acerca dos diferentes tipos de desmontes realizados em Neves-

Corvo. Em seguida, visitou-se o fundo da mina acompanhado pela equipa do Departamento 

de Enchimentos e Serviços, podendo-se observar os processos de enchimento que 

seguem um desmonte e também a instalação de cabos, parafusos e malhas para sustimento 

do teto e dos hasteais. Acompanhou-se também a equipa do Departamento de Mecânica 

das Rochas a fim de se observar as aplicações dessa técnica no projeto de mineração 

subterrânea, seja no estabelecimento de critérios de rutura para rocha e para maciço rochoso, 

ensaios mecânicos em rocha, classificações geomecânicas aplicadas aos maciços rochosos, 

comportamento das escavações subterrâneas, distribuição de tensões em escavações, 

dimensionamento de pilares em maciços rochosos e estabilidade de taludes.  Houve ainda 

a visita ao fundo de mina com a equipa do Departamento de Desenvolvimento, na qual se 

pôde observar vias de acesso, coletores e chaminés, e também obter uma noção de como 

se dá o desenvolvimento de uma mina subterrânea.  

 A realização destas visitas introdutórias conferiu ao estagiário um vislumbre da 

complexidade do ciclo de desenvolvimento e exploração de minério, através sobretudo da 

observação geral das atividades realizadas por cada um dos departamentos mencionados, 

sob orientação e supervisão de profissionais altamente especializados. Estas observações, 

em conjunto com consultas a representantes dos departamentos correspondentes e com uma 

densa revisão bibliográfica de relatórios técnicos, serviram de base para muitas das 

informações apresentadas no CAPÍTULO 3 - ATIVIDADE MINEIRA EM NEVES-CORVO. 

5.2.2 – Visitas com o Departamento de Geologia e Exploração  

 Ainda num âmbito introdutório, o estagiário acompanhou a equipa do setor de 

sondagens do Departamento de Geologia Mineira, observando o funcionamento das 

sondas de perfuração em sondagens de produção e de avaliação, assim como os 

procedimentos envolvidos na retirada e armazenamento de testemunhos e a metodologia 

usada para medição do ângulo de sondagem (Figura 83 - A). As informações colhidas nestas 

visitas, associadas também à uma densa revisão bibliográfica de relatórios técnicos, foram 
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essenciais na elaboração do CAPÍTULO 4 - PROSPEÇÃO POR SONDAGENS EM NEVES-

CORVO. 

 Para além das visitas introdutórias, o estagiário também desceu á mina 

acompanhando geólogos e supervisores do departamento, o que permitiu um vislumbre das 

atividades envolvidas no controlo das frentes de minério, do papel do geólogo no avanço e 

direcionamento da produção, bem como obter uma perspetiva dos diferentes tipos de minério 

e de sua disposição e distribuição.  

 Pôde-se também aprender a elaborar croquis geológicos baseados nas frentes de 

minério de forma manual e também digital através do uso de um tablet, bem como o manuseio 

de uma bússola de fundo de mina (Bússola do estrato geológico, também chamada COCLA; 

Figura 83 - B), a qual possibilita medições precisas e simultâneas do ângulo de mergulho e 

do azimute do mergulho em uma única operação, pode fazer-se medições mesmo quando a 

bússola é mantida acima da nossa cabeça com auxílio de um fundo transparente exclusivo e 

com um espelho de dobradiça. 

 
Figura 83. A: equipa do Departamento de Geologia e Exploração a executar uma sondagem subterrânea. B: 

Bússola COCLA. 

5.3 – Logging de testemunhos de sondagem 

 Já à superfície, a principal atividade realizada foi o logging de testemunhos de 

sondagens, sejam estas de produção, de avaliação ou de chaminés (Tabela 12). Para tal, 

inicialmente o estagiário acompanhou os geólogos João Castilho e Filipa Pinto, a fim de 

aprender a distinguir as diferentes litologias e texturas observadas e consideradas na 

distinção dos intervalos de amostragem, assim como a reconhecer as diferentes 
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mineralizações e seus estilos. Para além disso, o estagiário também aprendeu a reconhecer 

e diferenciar os parâmetros utilizados na elaboração do Log Geológico Simplificado, usado 

em sondagens de produção e de chaminés, bem como do Log Geotécnico e Geológico usado 

em sondagens de avaliação. 

 Após o período de observação e treino, o estagiário ficou responsável pelo logging de 

uma série de sondagens, sendo então realizados logs geológicos simplificados para os 

diferentes jazigos, principalmente para Zambujal, onde se deu a maior parte da produção na 

altura do estágio. Já os logs geotécnicos e geológicos foram focados no jazigo do Lombador, 

por ser onde estava a decorrer o programa de sondagens. Na tabela abaixo estão 

contabilizados apenas os logs realizados após o período de observação e treino, estando 

estes incorporados à na base de dados BDGeo com o nome do estagiário assinalado. É 

importante salientar que mesmo após a fase introdutória ao processo de logging, o estagiário 

encontrava-se sempre orientado pelo geólogo João Castilho, que também validava os logs 

feitos pelo estagiário e sugeria alterações, quando necessário, antes que estes fossem 

incorporados à na BDGeo. 

  
Tabela 12. Logs realizados pelo estagiário para os diferentes tipos de sondagens e inseridos na BDGeo. 

TIPO DE LOG JAZIGO SONDAGEM 

Log Geológico 

Simplificado 

Zambujal 

HZ1842 
HZ1843 
HZ1844 
HZ1845 
HZ1846 
HZ1847 
HZ1849 
HZ1850 
HZ1851 
HZ1852 
HZ1853 
HZ1854 
HZ1855 

 

HZ1856 
HZ1857 
HZ1958 
HZ1859 
HZ1860 
HZ1861 
HZ1862 
HZ1863 
HZ1864 
HZ1865 
HZ1866 
HZ1867 
HZ1868 

 

HZ1869 
HZ1870 
HZ1871 
HZ1873 
HZ1874 
HZ1875 
HZ1876 
HZ1877 
HZ1878 
HZ1879 
HZ1880 
HZ1881 

 

Corvo HC1876 
HC1877 

 

  

Lombador HL1875 
  HL1880 

  

Chaminé 
CH075 
CH077 
CH078 

 

  

Zambujal TZ642 
TZ625 
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Log Geológico e 

Geotécnico 

TZ642 
 

Lombador 

TL579 
TL583 
TL584 
TL593 
TL596 

 

  

 

 Na figura 84, encontra-se representado um dos logs geológicos simplificados 

realizados pelo estagiário. Nele estão apresentadas as metragens iniciais e finais de sete 

intervalos, os quais foram definidos sobretudo com base na litologia, mas também pela textura 

da rocha ou estilo de mineralização. Sendo assim, para cada um destes intervalos atribuiu-

se um código geológico (CodGeo) e foram indicadas as litologias, a cor das unidades 

identificadas e a presença ou ausência de estruturas. Nos casos dos intervalos que possuem 

alguma estrutura geológica, indicou-se na coluna "Estrutural" e em outra folha foi feita a 

caracterização desta estrutura. Também se determinou os intervalos a serem amostrados, 

com base sobretudo na presença de alguma mineralização relevante. Por fim, foram feitos 

comentários com pormenores das características identificadas em cada um destes intervalos. 

 

 
Figura 84. Exemplo de Log Geológico Simplificado realizado pelo estagiário. 

  Já na figura 85, encontra-se representado um log geológico e geotécnico onde os 

intervalos foram definidos com base nos mesmos critérios usados nos logs geológicos 

simplificados. Entretanto, como foi referenciado anteriormente e pode ser visto na imagem 

abaixo, este tipo de log é muito mais detalhado e a caracterização dos intervalos inclui todos 

os parâmetros expostos no item 3.6.1 "Parâmetros de logging". Para além disto também 

foram feitos os cálculos do RQD e das fraturas, cuja metodologia é explicada no item 3.6 

"Logging de Testemunhos de Sondagem". 
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 No anexo 3, podem ser visualizados dez logs geológicos simplificados e no anexo 4, 

cinco logs geotécnicos e geológicos, a título de exemplificar os logs realizados durante o 

estágio.   

 

 
Figura 85. Exemplo de Log Geológico e Geotécnico realizado pelo estagiário. 

5.4 – Construção de perfis  

 Uma outra atividade realizada, em paralelo com a realização dos logs, foi a construção 

de perfis geológicos através da seleção de logs de sondagens pré-existentes e também de 

logs realizados pelo estagiário. Para tal, foram selecionados dois perfis contendo dezenas de 

sondagens, a fim de se obter uma noção da estratigrafia local e morfologia geral do jazigo de 

Neves e principalmente do jazigo do Lombador. O enfoque no Lombador se deu devido à 

pretensão de se visualizar, em escala de jazigo, aquilo que foi visto em escala de testemunho, 

através da correlação das informações das sondagens.   

 O processo de desenho e interpretação dos dados de sondagens foi efetivamente 

realizado de forma manual. Entretanto, o estagiário também foi introduzido na metodologia 

para desenho através do software Vulcan3D e assim teve a possibilidade de exercitar 

ligeiramente esta prática com o geólogo João Castilho.  

 No processo manual, são consultados na BDGeo todos os logs das sondagens 

presentes no perfil, um por um, a fim de se recolher as informações pertinentes sobre o furo, 

nomeadamente as unidades estratigráficas e estruturas relevantes, tais como falhas, 

carreamentos, etc. Este processo requer muita atenção e é fundamental no desenvolver do 
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pensar geológico a fim de se estabelecer uma relação entre as sondagens. Como o perfil é 

também composto por sondagens com logs pré-existentes, muitas vezes convém fazer um 

reconhecimento visual da sondagem através das fotografias contidas no sistema, no intuito 

de averiguar possíveis discordâncias entre as descrições, visto que logs passados foram 

feitos por diferentes profissionais com metodologias distintas. Com este reconhecimento feito, 

faz-se a transferência destas informações para as representações das sondagens contidas 

nos perfis, tendo atenção à escala do perfil ao traçar os limites entre as unidades e as 

estruturas. Desta forma, com essas informações transpostas no perfil, define-se a morfologia 

das unidades estratigráficas e dos jazigos por interpretação geológica. 

 Como já referido, durante o estágio foram criados dois perfis (Figura 86 e Figura 87). 

Para ambos, utilizou-se uma escala de 1: 5000 e os mesmos foram dispostos seguindo a 

orientação NE-SW de modo a evidenciar a estratigrafia local. Tendo em vista que as 

sondagens possuem desvios e de modo a levar em conta as informações de sondagens 

adjacentes, considerou-se também as informações contidas numa faixa de 10 m à frente e 

atrás destes perfis. É importante notar que os desvios das sondagens também devem ser 

levados em conta, na hora da definição da morfologia dos estratos e do jazigo, visto que os 

limites das unidades podem estar deslocados. 

 Através dos perfis apresentados, foi possível fazer uma reconstrução da arquitetura 

do jazigo Lombador. É importante ressaltar que, assim como aponta Carvalho (2018), as 

descontinuidades na sequência litológica reconhecidas nas informações provenientes das 

sondagens contidas nestes perfis, parecem ser função de:  

• A paleomorfologia extremamente variável da bacia, controlada por uma 

atividade tectônica sin-sedimentar e uma erosão submarina relacionada; 

• Os contrastes litológicos bem definidos que controlavam a morfologia e o 

padrão de mineralização,  

• Os efeitos da tectónica de empilhamento thinskinned, que frequentemente 

invertem a sequência estratigráfica vertical, tanto nas sucessões de muro 

quanto na de teto. 

 No que toca ao jazigo de Neves, a sequência de muro, hospedeira das mineralizações 

de sulfureto é marcada pela sobreposição das lentículas de sulfuretos maciços em relação 

ou às vulcânicas ácidas, ou à Formação de Neves. Todavia, no perfil geológico 

correspondente ao corte - 8.5 (Figura 86), foi reportada a presença de tufos brechóides, os 

quais podem ser indicativos da Formação do Corvo. Já a sequência de teto é marcada 

sobreposição dos sulfuretos maciços pelas unidades JC ou por um espesso pacote CVS (a 

sequência CVS superior), ou ainda pela Formação de Neves, para além das Formações da 
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Graça, de Grandaços, Xistos verdes e violeta, de Godinho, de Brancanes e de Mértola. É de 

ressaltar também que no perfil - 12.5 (Figura 87), a unidade JC está presente, entretanto, não 

se encontra representada devido à sua pouca espessura.  

 Em relação ao Lombador, a sequência de muro, que hospeda as lentes de sulfureto é 

caracterizada pela sobreposição da mineralização em relação ou à sequência do Grupo PQ, 

ou à uma unidade vulcânica de espessura variável (CVS), ou ainda à Formação de Neves. 

Pelas informações dos logs também fica notável a presença de um enorme sistema de 

stockwork consistindo de uma rede variavelmente densa e espessa (± 1 a ± 30 cm) de veios 

e vênulas mineralizados, que está diretamente subjacente ao jazigo, até 2-30 m na sequência 

de muro e em todo o comprimento das lentes de sulfureto maciço. Já em relação à sequência 

de teto, as lentes de sulfureto maciço são diretamente sobrepostas pela unidade JC ou por 

um pacote CVS espesso (a sequência CVS superior), ou ainda pela Formação Neves, para 

além das Formações da Graça, de Grandaços, Xistos verdes e violeta, de Godinho, de 

Brancanes e de Mértola. É possível também de se observar a presença de cavalgamentos 

regionais de baixo ângulo em todo o jazigo do Lombador.  

 

  

 



 

 

 
Figura 86. Perfil geológico Neves-Lombador baseado no corte -8.5. 
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Figura 87. Perfil geológico Neves-Lombador baseado no corte -12.5



 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho sintetiza as atividades desenvolvidas durante um estágio de seis 

meses na mina de Neves-Corvo, junto ao Departamento de Geologia e Exploração da 

SOMINCOR. Para além das descrições e resultados destas atividades, este relatório também 

compreende enquadramentos acerca da mina e do depósito de Neves-Corvo; uma 

apresentação detalhada dos processos, metodologias e técnicas envolvidos no ciclo de 

desenvolvimento e produção de minério da SOMINCOR; e uma caracterização do estado 

atual da prospeção por sondagens nesta mina. 

 No que diz respeito às principais atividades realizadas, o estagiário teve contato com 

uma série de técnicas e metodologias utilizadas por geólogos e por demais membros do 

Departamento de Geologia e Exploração, as quais possibilitaram um aprendizado acerca de: 

• A distinção dos vários tipos de minério e da importância de cada um na produção de 

Neves-Corvo;  

• As atividades geológicas de fundo de mina, nomeadamente da amostragem de frentes 

mineralizadas, da execução de sondagens de produção e de avaliação e do controlo 

geológico de desmontes para apoio da produção; 

• As atividades geológicas de cartografia geológica e estrutural; 

• As atividades de introdução da informação geológica e da amostragem nas respetivas 

bases de dados; 

• Os logs geológicos e geotécnicos e da introdução desta informação na base de dados; 

• A Realização de perfis geológicos com base na informação obtida através das sondagens 

e com auxílio do software Vulcan 3D. 

• As técnicas de modelação geológica, utilizando os programas Vulcan 3D e Leapfrog; 

• Os processos para se executar a estimação dos vários tipos de minério, acompanhando 

quer a elaboração de variogramas com recurso ao programa Supervisor quer a 

preparação/validação da base de dados para a estimação dos Recursos por “Ordinary 

Kriging” em Vulcan 3D. 

 Os trabalhos realizados neste estágio tiveram como principal objetivo aperfeiçoar e 

sensibilizar o orientando para a realidade empresarial e industrial numa mina subterrânea de 

dimensão como a de Neves-Corvo. Esta experiência permitiu ao orientando a execução 

prática de técnicas usadas pelos geólogos de mina, complementando assim os conceitos 

teóricos adquiridos anteriormente na Universidade. 
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8 - ANEXOS 



 

 

 

Anexo 1 – Folha de Log Geológico Simplificado. 
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Anexo 2 – Folha de Log Geotécnico e Geológico 
 

 
 

 



 

 

Anexo 3 – Logs simplificados 
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