Información sobre o
proxecto de megaminería
do ouro a ceo aberto en
Corcoesto

A presenza de ouro na zona de Corcoesto é coñecida dende antigo
pero a pouca concentración de ouro na rocha (a baixa lei do xacemento (1,6
g/t)) dificultaba a súa explotación. O aumento do prezo do ouro, considerado
agora un valor refuxio, é a variable que permite que neste momento sexa
rendible dita explotación, sempre e cando se utilice unha tecnoloxía moi
mecanizada e a grande escala. A cuestión é saber por canto tempo seguirá
sendo rendible tan baixa lei de ouro e que sucedería cando a empresa non
obteña beneficios.
O ouro de Corcoesto está asociado a
arsenopirita e pirita, preséntase en filóns ou
vetillas de cuarzo que cortan xistos e granitos. O
ouro non soe ser visible aparecendo en
inclusións microscópicas.
O proxecto da empresa Mineira de
Corcoesto S.L. (filial de Edgewater Exploration)
pretende explotar o ouro nunha megamina a
ceo aberto que ocupará 392 hectáreas
empregando o sistema de lixiviación con
cianuro en tanques axitados. (1)(2)
Para obter o ouro precisan: (1)
1. Desviar o río Lourido. O lugar polo que actualmente discorre este río é o
elixido para colocar a balsa de residuos de flotación (que rematará
contendo máis de 8.400 toneladas de arsénico) e a de lixiviación de
residuos de cianuración (máis pequena pero na que haberá compostos
cianurados xa que o método que empregan para eliminalo non o
consigue completamente). O novo cauce localizaríase augas arriba,
derivando consecuencias do ciclo natural da auga na área da mina,
concretamente nas balsas.
2. Construción de dúas balsas de residuos que ocuparían máis de 65
hectáreas.

1

3. Extracción do mineral. Realizaríase mediante voaduras (en dúas
quendas diarias de doce horas e todos os días do ano) producindo,
xunto cos fragmentos de rocha, moito po. Posteriormente o mineral
trasládase á planta de tratamento (o mineral asociado ao ouro:
17.080.751 toneladas) ou ás escombreiras (a rocha descartada por non
ter ouro: 122.188.570 toneladas).
4. Tratamento do mineral. Unha vez na planta o mineral será moído ata
menos de 100µm para pasar despois a tanques de flotación e
posteriormente aos tanques de lixiviación con cianuro (o 10% do mineral
precisará este tratamento).
5. Plan de restauración. A maioría dos proxectos mineiros non o levan a
cabo.
O proxecto da mina de ouro de Corcoesto produciría unha serie de riscos e
impactos moi graves na saúde, no ambiente e socioeconómicos sobre a
comarca de Bergantiños como consecuencia da contaminación que
causarían o arsénico e o cianuro.
Algúns dos problemas asociados a esta mina:
1. Uso do cianuro. A pesar de que existen alternativas(3) (menos rendibles)
ao uso do cianuro, a empresa empregaría este composto altamente
velenoso a un ritmo de 1’49 toneladas diarias(1). Isto resulta alarmante,
tendo en conta que o límite establecido nas normas de calidade
ambiental (RD 927/1998) para as augas superficiais continentais é de
0,02 mg/l. A empresa asegura que conseguiría a degradación química
total do cianuro antes de deposítalo na balsa de lixiviación, pero esa
afirmación contrasta cos datos dos que dispoñemos que aseguran que
non hai ningún método químico que resolva o problema dos compostos
cianurados da industria mineira(4)(5) (6).
É importante destacar que existen alternativas ao uso do cianuro para a
extracción de ouro, alternativas que son recomendadas na bibliografía
consultada e axuntada neste informe. (3)
2. Voaduras(1). Levarían a cabo 196 voaduras anuais de tipo A (cada unha
mobiliza 37.000 m3 de material) e 42 voaduras anuais de tipo B (mobiliza
18.900 m3 en cada voadura). Tendo en conta que a explotación mineira
estaría activa día e noite, e que algunha das casas está a 20 metros da
explotación mineira, os niveis de ruído que soportarían os veciños serían
altísimos. Nestas voaduras produciríanse partículas que espallarían(7) o
arsénico e partículas minerais que poden causar doenzas pulmonares
graves nun radio que dependerá da velocidade do vento e do tamaño
da partícula. Queremos lembrar que os ventos fortes son unha
constante na Costa da Morte. (8)
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3. Arsénico. Aínda que sexa un elemento químico imprescindible en
pequenas cantidades, o seu efecto tóxico en maior cantidade é
coñecido. Xa comentamos que na balsa de residuos quedarían 8.400
toneladas deste elemento ao que habería que sumar o presente nos
escombros que formarían a escombreira que pecha as balsas de
residuos e os recheos das cortas). A elevada toxicidade do arsénico vai
unida ao menos coñecido carácter canceríxeno e teratoxénico
(causante de malformacións nos embrións e fetos). Hai numerosa
bibliografía sobre a elevada toxicidade do arsénico. (9)(10)(11)
De onde vén este arsénico? Como xa comentamos o ouro de
Corcoesto está asociado a arsenopiritas(1). Estes minerais están
compostos por arsénico nun 46%, polo que tanto os escombros de mina
(que formarán as escombreiras) coma os estériles que rematarían na
balsa de flotación, terían un contido en arsénico natural moi alto. A
presenza de arsenopirita provoca que, de xeito natural, a rocha posúa
50.000 veces máis arsénico do habitual. O problema é máis grave aínda
pois o procesado fragmentaría moito o mineral, aumentando
enormemente a súa solubilidade facendo que a exposición ao arsénico
sexa unhas 10.000 veces superior á actual.
Se xa foi demostrado que as zonas mineiras son os lugares nos que se
atopan os maiores riscos de contaminación por arsénico(12), a
actividade da mina de Corcoesto non faría máis que aumentar o que
xa é un problema natural(13). Neste sentido hai que ter en conta que os
niveis de arsénico no río Anllóns xa foron avaliados, entre outros(14), por
un estudo do CSIC do ano 2011, no que detectaron que os niveis de
contaminación das augas por arsénico aumentaban tras pasar pola
zona das antigas explotacións auríferas de Corcoesto (Explotacións de
principio do século XX que mobilizaron unha cantidade de material
moitísimo menor có que pretende Edgewater). As concentracións de
arsénico en 6 dos 12 puntos analizados no esteiro igualan (1 caso) ou
sobrepasan considerablemente (5 casos) o valor de 70 mg/kg a partires
do cal sempre se observan efectos nocivos que poden supoñer un risco
ambiental para a natureza e para a saúde humana e dos animais. (15)
4. Balsa de residuos. Son varios os problemas que pode carrexar esta
balsa.
Trátase dunha balsa de gran tamaño que está a só 15 Km do esteiro do
Anllóns, unha zona con alto valor ecolóxico e económico. A rotura da
balsa de Aznalcollar, con moita menor pendente cá nosa, xerou unha
onda de 811 m3/s, case o dobre da máxima enchente do Anllóns nos
últimos 200 anos (450 m3/s). Tendo en conta que a pendente media ata
o mar da balsa de Aznalcóllar era 1,3 m/km e que a pendente media
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da balsa de Corcoesto ata o mar é de 15,9 m/km, estamos ante un risco
moi importante. (16)
A balsa sitúase próxima a unha falla activa que podería provocar un
accidente inducido polas voaduras ou pola presión das balsas de
residuos (incluímos mapa de sismicidade histórica. Fonte: SISMIGAL).(17)
As posibles fugas ou desbordamentos das balsas é outra opción posible
que podería provocar serios problemas xa que as balsas están a menos
de 1 Km do río Anllóns (clasificado na Rede Natura 2000 coma Lugar de
Interés Comunitario e Zona de Especial Protección para as Aves).
Por último, unha simple ollada ao mapa topográfico(18) demostra que o
desvío do río Lourido aumenta o risco de contaminación do río Anllóns.
A canalización que se propón como alternativa para o río Lourido faría
que este deixara de ocupar o seu val, cunha canle que como todo río
corta as curvas de nivel, para ocupar unha posición de media ladeira
paralelo ás curvas de nivel. Nese novo curso o río sería obrigado nun
punto concreto a facer unha curva de case 90º. A experiencia
demostra que nos períodos de inundación os ríos desviados
artificialmente soen retomar a canle orixinal e non esquezamos que
nese lugar hai agora dúas balsas de residuos con toneladas de arsénico
e residuos cianurados. En Galicia os episodios de fortes precipitacións,
por potentes borrascas ou cicloxéneses explosivas, non son infrecuentes
e aumentarían o risco de que a recanalización do río Lourido ou as
balsas de residuos verteran parte ou todo o seu contido ao Anllóns.
Ademais, no esquema no que se describe o aspecto do novo curso do
río Lourido, hai terrapléns artificiais que estarían fixados por árbores que,
dende a repoboación, tardarían en crecer poder realizar a súa función.
(1)

5. Auga. Segundo o proxecto (páxina 31 do Estudo de Impacto Ambiental,
EIA)(1) da empresa mineira empregarían 1.400.000 m3 anuais de auga
entre a auga captada da chuvia e a auga obtida de recursos
subterráneos. Nun rápido cálculo iso significa que precisa uns 4.000 m3
cada día (432.695 + 967.305 = 1.400.000 m3 =1.400.000.000 litros por ano
e 3.835.616 litros /día que son 3.835 m3/día). A auga procedería das
choivas e das augas subterráneas que enchen os ocos mineiros. Aínda
que a empresa considera isto positivo nós non podemos máis que
lembrar que toda a auga de choiva que recollerían sería auga que
deixaría de chegar aos nosos ríos, modificando o equilibrio hidrolóxico
do Anllóns. Non esquezamos que o marisco sofre fortemente cos
cambios de salinidade que podería causar esta modificación. Por outra
banda o imprescindible baleirado de auga das cortas tamén afectará
aos mananciais provocando en moitos casos a súa desaparición.
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O elevado consumo non é o único impacto importante que podería
provocar a empresa mineira nas augas da zona. Lembremos que a
auga que vertería a explotación ao río tería un nivel de arsénico moi
superior ao límite máximo permitido (0,77 mg/l prevén no EIA fronte aos
0,5 mg/l que é o máximo permitido). Novamente, ademais, temos o
problema de que Mineira de Corcoesto tampouco axuda coas súas
actuacións a aumentar a nosa confianza nela xa que non aceptou
achegar datos a tempo real e na web sobre a calidade da auga nos
puntos de vertido como solicitaba a Dirección Xeral de Conservación
da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, Territorios e
Infraestruturas(19). Esta falta de transparencia xa quedaba claro na falta
de rigor da súa propia publicidade, como se demostra nunha rápida
revisión dun folleto informativo da empresa que se entregou coa prensa
e que acompañamos nos anexos.(20)
6. Seguros. Sabemos que cada ano rompen, de media, case dúas balsas
mineiras no mundo, polo que un accidente sería posible. Nas
conclusións dun estudo que buscaba aprender da rotura da balsa de
Aznalcóllar(21) coméntase que en actuacións que podan provocar
liberación de contaminantes ao medio, debe incluírse na avaliación de
impacto ambiental o estudo do máximo risco posible, neste caso a
rotura da balsa. A pesar deste dato, o estudo de impacto ambiental
(EIA) da empresa Mineira de Corcoesto, non avalía este posible risco.
A pretensión da empresa de non constituír unha garantía financeira
para facer fronte aos posibles danos ás persoas e ao medio ambiente
causados por situacións accidentais reflíctese na súa inexistencia no EIA
e na AIA, a pesar da esixencia que os estamentos gobernamentais
deberan recoller en base a lexislación vixente. O decreto autonómico
455/1996 de 7 de novembro en materia de finanzas en materia
ambiental cita no seu artigo primeiro o seguinte: “Artigo 1º. O órgano
administrativo competente para o outorgamento dunha autorización
de proxectos, obras e actividades que fosen susceptíbeis de afectar ao
medio ambiente, nos termos da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de
protección ambiental de Galiza, cando na dita autorización se
impoñan medidas correctoras, poderá esixir a constitución dunha
garantía persoal mediante aval que garanta, suficientemente, o
cumprimento destas e a reparación dos posibles danos e o custo da
restauración. A constitución do aval, a plena satisfacción do órgano
administrativo requirinte, será condición previa para o exercicio da
actividade ou inicio dos traballos ós que se refira a autorización.” (22)(23)(24)
7. Contaminación dos solos. Aínda que a importancia do solo é pouco
coñecida de todos é sabido que o que lle suceda ao solo afectaralle
aos vexetais e a toda a cadea alimentaria.
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Nos anexos que acompañan a este informe pódese observar
claramente que a contaminación dos solos na proximidade de
escombreiras con alto nivel de arsénico provocan problemas de
contaminación que fan destes ecosistemas, e citamos textualmente,
“lugares poco saludables tanto para los animales como para el
hombre” (12)
Non esquezamos que os solos son estruturas moi fráxiles que se renovan
a un ritmo moi lento polo que calquera afección que provoquemos
neles durarán moito tempo.
Baseándonos na monografía “Niveles genéricos de referencia (NGR) de metales
pesados y otros elementos traza en suelos de Galicia”, realizada no Departamento
de Edafoloxía e Química Agrícola da Universidade de Santiago por encargo da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, e centrándonos no
relativo
ao
arsénico
nos
solos,
citamos:
- "Os maiores riscos de contaminación de solos atópanse en zonas onde se
realizaron actividades mineiras e siderúrxicas, procesos de combustión, xestión de
residuos ou utilización de pesticidas para a conservación de madeira ou a
eliminación de pragas recalcitrantes"(p. 58).
"Optouse por establecer un Nivel xenérico de referencia de arsénico (NGR (As))
outros usos de 50 mg/kg, para todos os materiais, só superable en zonas de
demostrada presenza de arsenopirita (que deberían ser consideradas para estudos
de risco natural). En calquera caso, a elevada perigosidade do arsénico (As) debe
terse en conta e a contaminación por este elemento fortemente controlada e, no
posible, minimizada" (p. 60).
Como se indica textualmente na Declaración de Impacto Ambiental da mina
Corcoesto (Anexo III, p. 47): “Sobre o elevado contido en arsénico nos residuos
xerados na mina; o promotor aporta analíticas dos valores naturais dos solos en As
que oscilan entre 26 e 4090 ppm, cunha media de 494 ppm que son máis elevados
que os niveles xenéricos de referencia para os solos industriais de Galicia”.

-

En consecuencia, cunha concentración media de 494 mg/kg de arsénico, os
solos da zona de Corcoesto con presenza de arsenopiritas sobrepasan en 10 veces
os niveis xenéricos de referencia establecidos pola Xunta de Galicia para a
protección da saúde humana e dos ecosistemas, polo que entran de cheo na
categoría para a que Macías Vázquez e Calvo de Anta (2009) recomendan “que
deberían ser consideradas para estudios de riesgo natural”.
(http://www.sghn.org/Actuacions_Xeral/Mineria/Ayala_Carcedo_2004_Rotura_balsa_Aznalcoll
ar.pdf)

8. Consecuencias sociais. A explotación mineira duraría un máximo de 11
anos e poría en perigo o sector marisqueiro, pesqueiro, agrícola e
gandeiro dos Concellos afectados (Laxe, Ponteceso, Coristanco,
Malpica e Cabana como mínimo), xunto as actividades do sector
primario que manteñen a comarca. Non se trata só da posibilidade de
que rompesen as balsas de residuos ou dos máis que probables
desbordamentos e fugas senón tamén da segura contaminación por
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arsénico e outros metais pesados coma o zinc, procedentes da
escombreira que pecha a balsa de residuos e do recheo das cortas. A
bibliografía adxunta demostra que o sector lácteo e a minería do ouro
son incompatibles(25), e que os pastos tamén se verían afectados.
Evidentemente o turismo tamén se vería afectado e, por último, non se
debe perder de vista o perigo real sobre a saúde que provocan estas
substancias.
Temos a base para un desenvolvemento a longo prazo mediante
agricultura(26), gandería, pesca ou uns aproveitamentos turísticos con
valor engadido. Todo isto non debería poñerse en perigo por unha
explotación que duraría 11 anos. A empresa Edgewater promete 138
postos de traballo directos e 133 mediante subcontratas (271 postos de
traballo directos), sen especificar duración e especialidade. Só
agricultura e gandería xa crean na comarca de Bergantiños máis de
3.000 empregos directos.
Entre as recomendacións máis estendidas para unha explotación
sostible dos recursos minerais repítese a importancia de actuar segundo
o Principio de Precaución procurando que o dano provocado non sexa
maior que o beneficio obtido, probar a inocuidade das actuacións,
achegar alternativas e informar á poboación permitindo unha decisión
democrática.
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“O proxecto da mina a ceo aberto de Corcoesto. Avaliación e
Problemas.”
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