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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Projecto de Reativação das Minas de ferro de Moncorvo (Contrato Exploração 

Experimental nº 66/2013, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 18 de 25 de 

Janeiro de 2013). 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte 

Ambiental do projecto de reativação das minas de ferro de Moncorvo, da concessão de 

Exploração Experimental denominada MN/PP/002/08 "Moncorvo" da empresa MTI – 

Ferro de Moncorvo, SA. Trata-se de uma concessão de minérios de ferro localizada no 

concelho de Torre de Moncorvo, Distrito de Bragança. 

Este documento tem como principal finalidade dar apoio à participação pública, pelo 

que nele se descreve de forma sucinta e coerente, numa linguagem não técnica 

acessível à generalidade do público, as informações mais importantes que constam do 

Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental. 

O Resumo Não Técnico e o Relatório Síntese integram o Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA), do Projeto de Reativação das minas de ferro de Moncorvo, tendo em conta a 

legislação que regula o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. O Estudo de 

Impacte Ambiental foi elaborado entre Abril de 2010 e Maio de 2014, e analisou os 

seguintes aspectos: 

 Geologia e geomorfologia;  

 Solos; 

 Clima; 

 Recursos Hídricos Subterrâneos;  

 Recursos hídricos superficiais;  

 Qualidade do ar;  

 Ambiente sonoro;  

 Vibrações;  

 Resíduos produzidos pela exploração; 

 Fauna, flora e vegetação;  

 Paisagem;  

 Uso actual do solo;  

 Ordenamento do território;  

 Sócio economia; 

 Património cultural e arqueológico. 
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Este estudo foi efectuado pela MTI – Ferro de Moncorvo, SA, sociedade anónima 

Portuguesa, com o NIF 508 429 560, criada para o desenvolvimento do seu projeto de 

reativação das minas de ferro de Moncorvo. A informação geral sobre a MTI pode ser 

consultada no site: www.ironmti.com. Este projecto e o estudo de impacte ambiental que 

o acompanham são apresentados em fase de estudo prévio. 

Juntamente com o projecto de reactivação das minas de ferro de Moncorvo, foram 

desenvolvidos quatro projectos complementares, um relativo ao transporte de minério 

até ao local de expedição, o porto de Leixões, e outros três que pretenderam 

responder a necessidades de desenvolvimento cultural e social, de valorização 

ambiental e conservação da natureza, e que foram desenvolvidos no âmbito das 

responsabilidades sociais e ambientais da empresa. 

 

2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projeto de Moncorvo incide sobre o maior depósito de minério de ferro, não 

explorado, na Europa Ocidental, situando-se no Nordeste de Portugal, numa região 

com acessos fáceis e a 160 Km dos portos atlânticos. O aproveitamento deste recurso 

é, assim, um designo estratégico para o nosso país. Saliente-se que, de acordo com as 

perspectivas actuais, o valor da produção resultante da reabertura das minas de 

Moncorvo, desde o final do 10º ano de exploração até ao ano 55º, é de 6 milhões de 

toneladas de concentrado/ano, o que corresponde a um valor de 345 milhões de 

Euros. Este valor representa 0,5% do valor total das exportações nacionais e 0,21% do 

PIB. A este relevo económico acresce o efeito multiplicador na economia nacional, 

regional e local.  

Vale a pena realçar que a produção resultante deste projeto se destina integralmente 

à exportação, contribuindo assim, significativamente, para o equilíbrio da balança de 

pagamentos, na medida em que se trata de um projeto de produção nacional, em que 

os custos de produção ficam no país. 

Ao nível da realidade local, verifica-se que a situação demográfica e económica da 

região, e particularmente do município de Torre de Moncorvo, é francamente 

deprimida e regressiva. Assim, facilmente se constata que o Projeto de reativação das 

minas de ferro de Moncorvo irá constituir, pela dinâmica social e económica que gera, 

um contraponto à atual tendência regressiva. 

 

http://www.ironmti.com/
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3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Após 3 anos de prospecção e pesquisa, em Novembro de 2012, o Estado Português 

assinou com a MTI um contrato para o período de exploração experimental (publicado 

como Contrato nº 66/2013, no Diário da República, 2ª Série, nº 18 de 25 de Janeiro de 

2013). Este contrato atribui à MTI a autorização para, em 4 anos, definir a viabilidade 

técnico-económica da exploração e efectuar os estudos de Pré Viabilidade do projecto, 

incluindo o Estudo de Impacte Ambiental e Social e todos os trabalhos de prospecção, 

investigação, avaliação e validação de reservas minerais, necessários à caracterização e 

quantificação dos depósitos de ferro localizados na área. A concretização desta fase 

assegura à MTI os direitos de exploração da concessão das minas de ferro de 

Moncorvo, por um período de 30 anos, renováveis duas vezes por períodos de 15 

anos. 

Este p ojeto foi desig ado de eativação das i as de fe o de Mo o vo , po  se 
tratar de um depósito mineral que foi objecto de exploração até 1986 e cuja anterior 

concessão de exploração (Ferrominas EP) apenas foi extinta por suspensão dos 

trabalhos em 1991. Em toda a área são visíveis de forma mais ou menos evidente, 

vestígios dos t a alhos a te io es, o ue lhe o fe e a desig ação i ei a de Brown 

field . 

4. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

4.1 Localização e Acessos 

O Projecto de reativação das Minas de Ferro 

de Moncorvo situa-se no Distrito de Bragança, 

Concelho de Torre de Moncorvo, incidindo 

numa área concessionada com 46,2 Km2, 

onde ocorrem as jazidas de minério de ferro, 

que foram exploradas até 1986. Este projeto 

desenvolve-se na NUT III – Douro, Distrito de 

Bragança, Concelho de Torre de Moncorvo, 

abrangendo território das Freguesias de 

Felgar, Felgueiras, Souto da Velha, Mós, 

Carviçais, Larinho, Torre de Moncorvo, 

Açoreira, e de Pocinho situada Concelho de 

Vila Nova de Fozcôa. 

   Figura 1 – Enquadramento administrativo 
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 O acesso à área de intervenção da exploração faz-se a partir da Estrada Nacional 220, 

no troço que liga Torre de Moncorvo a Carviçais, cerca do quilómetro 20,2. Nessa zona 

existe um acesso para Norte que leva ao Cabeço da Mua e um acesso para Sul que leva 

à zona da Carvalhosa, ambos no interior da área de concessão da Mina de Ferro de 

Moncorvo. 

 

 

Figura 2 – Enquadramento da área de estudo no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental, 

marcando-se em polígono listado a área de concessão mineira. 
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4.2 Descrição e Caracterização do projecto  

O Projeto de reactivação das minas divide-se em seis operações principais: 

1. Extração; 

2. Beneficiação primária e secundária; 

3. Gestão de resíduos; 

4. Transporte entre a mina e o terminal de carga e daqui para o porto; 

5. Expedição/exportação através do porto de mar; 

6. Recuperação das áreas intervencionadas. 

 

De acordo com os dados obtidos e as análises afetuadas, foram delimitadas quatro 

Áreas com Potencial Mineiro, denominadas, Mua (norte), Carvalhosa (sudeste), 

Pedrada (centro) e Reboredo/Apriscos (sudoeste). A expedição será centrada num 

terminal localizado na zona do Pocinho, junto ao Rio Douro e, a partir deste ponto, 

transportadas por ferrovia ou por via fluvial, até ao porto de Leixões. 

Projectou-se uma extração evolutiva, começando a lavra nas cascalheiras localizadas a 

Nordeste da Mua, seguindo-se a jazida da Mua, na área Nordeste da concessão, 

prosseguindo a exploração sequencialmente para Sudoeste, com cortas seguintes nas 

jazidas da Carvalhosa, Pedrada e Reboredo/Apriscos. Esta sequência foi determinada 

pela localização da zona de escoamento (Pocinho), na extremidade de um eixo 

operativo com cerca de 16 Km, que comporta a jazida da Mua na extremidade 

Nordeste e o Pocinho na extremidade Sudoeste 

O sequenciamento adoptado para a lavra, permitirá a recuperação ambiental das 

áreas já exploradas, enquanto decorre a extração na área seguinte, podendo aquelas 

ser utilizadas como destino de estéreis e rejeitados da exploração em curso. . Esta 

sequência permite ir diminuindo, ao longo dos anos, a área intervencionada pelo 

projecto e deste modo reduzindo e anulando os impactes ambientais e melhorando a 

capacidade operacional do projeto. 

Para a determinação dos recursos conhecidos foram tidos como base os dados das 

avaliações realizadas até ao momento e que indicam a existência de mais de 550 

milhões de toneladas de minério de ferro, com um teor médio de cerca de 37 % de Fe. 

Esta quantidade de ferro aponta para um tempo de vida da mina de cerca de 60 anos, 

se for considerada uma extração anual de cerca de 10.000.000 t/ano de minério tal-

qual. É expectável que 60% resulte em concentrado de ferro. Este valor foi estimado 

com base nos testes mineralúrgicos já realizados ao minério de Moncorvo e na 

previsível evolução tecnológica que irá ocorrer ao longo da vida da mina. 
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O projecto apresenta o seguinte faseamento: 

1. Anos 1 a 5 – Nesta primeira fase, a extracção será efectuada na cascalheira da 

Mua. A escavação será executada com recurso a equipamentos mecânicos, e 

com a instalação de uma estação processamento do minério junto ao jazigo. 

Num período que será no máximo de 2 anos, o concentrado será expedido por 

camiões até ao terminal do Pocinho, após o que será expedido por tela 

transportadora. Serão realizados os trabalhos de preparação para as fases 

subsequentes, nomeadamente a construção da lavaria definitiva e das 

instalações de apoio, o sistema de correias transportadoras (Mua-Lavaria e 

Lavaria-Terminal), dois túneis (Mua-Lavaria), as instalações de receção de 

resíduos e os acessos, entre outros. 

 

 

2. Anos 6 a 15 – Consistirá na exploração da rocha no jazigo da Mua. Serão 

escavados cerca de 80 Mt de rocha. A escavação será realizada com recurso a 

equipamentos mecânicos e explosivos e o transporte até ao local de 

processamento será realizado por dumpers. O processamento inicia-se num 

britador primário localizado na área de escavação, que alimenta uma correia 

para transporte do minério para a Lavaria. Na lavaria o material será 

processado, gerando cerca de 30 Mt de rejeitados e 50 Mt de concentrado. Os 

rejeitados serão depositados em instalações de resíduos e o concentrado será 

transportado por correia até ao terminal do Pocinho para ser expedido. Nesta 

fase, serão também realizados diversos trabalhos complementares, 

nomeadamente a desativação da lavaria temporária da Mua, a recuperação da 
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área de extração de cascalheiras da Mua, a preparação da futura área de 

escavação da Carvalhosa, a implantação da infraestrutura de transporte 

Carvalhosa-Lavaria, etc. 

 

 
 

3. Anos 16 a 20 - Consistirá na exploração do jazigo da Carvalhosa com um 

recurso mineral estimado em cerca de 50 Mt, que será escavado à razão de 10 

Mt/ano. A metodologia de escavação será análoga à da segunda fase. A 

principal diferença consiste no local da deposição de rejeitados, que passarão a 

ser os vazios de escavação da Mua, os quais após a devida preparação e 

impermeabilização, receberão cerca de 20 Mt de rejeitados e estéreis. O 

concentrado total produzido nesta fase será cerca de 30 Mt. Durante esta fase, 

serão também realizados os trabalhos preparatórios de exploração do jazigo 

mineral da Pedrada, a desativação e recuperação das instalações de resíduos 

junto à lavaria, a implantação da infraestrutura de transporte Pedrada-Lavaria, 

etc. 
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4. Anos 21 a 40 - Consistirá na exploração da área da Pedrada. Serão escavados 

cerca de 200 Mt de recurso mineral, com uma produção anual de minério de 

cerca de 10 Mt/ano. Serão gerados cerca de 90 Mt de estéreis e rejeitados e 

110 Mt de concentrados. Os métodos de exploração, transporte, tratamento e 

expedição serão análogos às duas fases anteriores. A deposição de resíduos 

mineiros será efetuada nos vazios de escavação da Carvalhosa, após a sua 

preparação. Atendendo à quantidade de recurso mineral explorado nesta fase, 

os estéreis e rejeitados gerados não serão acondicionados apenas nos vazios de 

escavação da Carvalhosa mas também, na parte final desta fase, nos vazios de 

escavação a gerar na própria Pedrada. Durante esta fase, será ainda realizada a 

recuperação paisagística das infra-estruturas já desativadas, nomeadamente da 

área de escavação da Carvalhosa, os acessos e vias de transporte desativados, 

etc. Já na parte final do período serão executadas as ações preparatórias e as 

infra-estruturas necessárias para a exploração da área de Reboredo/Apriscos e 

a própria recuperação da área de escavação da Pedrada, entretanto já 

aterrada. Eventualmente, durante esta fase, poderá haver uma relocalização da 

lavaria para o limite SW da concessão. 
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5. Anos 41 a 55 - Consistirá na exploração da área de Reboredo/Apriscos. Nesta 

fase, serão escavados cerca de 140 Mt de recurso mineral, com uma produção 

anual de minério de 10 Mt/ano. A produção de concentrados rondará 80 Mt e 

um total de estéreis e rejeitados de cerca de 60 Mt. O sistema de exploração, 

transporte, tratamento e expedição manter-se-á inalterado. Os resíduos 

mineiros a gerar nesta fase serão acondicionados nos vazios da Pedrada 

(rejeitados) e de Reboredo/Apriscos (estéreis). Durante esta fase é realizada a 

recuperação paisagística das infra-estruturas, acessos e vias de transporte já 

desativadas. 
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6. Anos 56 a 60 - Consiste na desativação global da mina. Proceder-se-á à 

recuperação paisagística das áreas de escavação da Pedrada e de 

Reboredo/Apriscos, ao desmantelamento de todas as infra-estruturas (lavaria, 

correias transportadoras, acessos, instalações de apoio, etc.) e à integração dos 

trabalhadores noutras atividades produtivas.  

 

 
 

 

 

O faseamento do projecto prevê, assim, uma progressiva diminuição das zonas 

afectadas, e a sua retracção por forma a aproximar-se progressivamente do ponto de 

expedição de minério, o Pocinho. Esta opção visa melhora a progressivamente a 

operacionalidade de ir reduzindo os impactes ambientais ao longo do tempo, porque a 

área afectada irá diminuindo, como se indica na figura seguinte. 
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Figura 3 – Ciclo de funcionamento do Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo 

 

Em termos globais, durante o período de vida das Minas de Ferro de Moncorvo, 

estima-se que serão produzidos cerca de 275 a 300 Mt de concentrados. Durante este 

período, os cerca de 200 Mt de estéreis e rejeitados serão utilizados na sua maioria na 

reabilitação das áreas de escavação, estando em curso trabalhos de investigação no 

LNEC e Universidade de Aveiro, no sentido de serem identificados potenciais usos de 

estéreis e rejeitados, com o objetivo de diminuir os custos ambientais e económicos do 

armazenamento destes subprodutos.  

Em termos gerais, face a este planeamento, as componentes do projecto que com 

maior probabilidade poderão gerar impactes negativos relevantes são: 

 Áreas de extração do minério, comuns a todas as alternativas de projecto; 

 Barragens de rejeitados, para acumulação de material estéril, que variam de 

alternativa para alternativa; 

 Corredor da Tela transportadora de minério, cujo percurso varia de alternativa 

para alternativa; 

 Unidades de processamento de minério (lavaria e unidade de britagem), cuja 

localização varia de alternativa para alternativa; 

 Caminhos e acessos, a definir em fase de projecto de execução. 

 



Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo 

 
 
 

 

 12 

          EIA – Maio 2014 ------- VOLUME VIII – Resumo Não Técnico - RNT 

Em simultâneo com a definição de metodologias e procedimentos de extracção do 

minério, foram desenvolvidos os seguintes planos: 

• Plano de Aterro e de Gestão de Resíduos; 

• Plano de Segurança e Saúde; 

• Plano de Desativação, o qual apresenta as ações que serão necessárias levar a 

cabo para o encerramento da atividade industrial da mina e do abandono 

controlado do espaço; 

• Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística onde são apresentados os 

procedimentos necessários para a recuperação das áreas exploradas. A solução 

de recuperação paisagística contempla a plantação de espécies arbóreas e 

arbustivas autóctones.  

 

Estes planos serão mais detalhados em fase de projecto de execução. 

 

4.3 Alternativas de projeto estudadas: 

A MTI desenvolveu e analisou três alternativas para desenvolvimento do projeto que 

apresentam um leque de variáveis sectoriais ou de pormenor que as distinguem 

partindo de uma base conceptual comum. Procurou-se assim identificar uma solução 

conceptual geral, que optimizasse a viabilidade funcional, ambiental e económica do 

projeto, nas suas várias vertentes. As cartas das alternativas estudadas apresentam-se 

em anexo a este documento. 

Estabeleceu-se como princípio a viabilidade técnica e económica de qualquer das 

alternativas desenvolvidas, remetendo a opção preferencial aquela que apresentar 

menores impactes ambientais e sociais. 

4.4 Meios Humanos e regime de laboração 

O Plano de Lavra prevê uma estimativa de postos de trabalho a criar de 110 a 130 

trabalhadores no ano de arranque da exploração, aumentando gradualmente até 

atingir e estabilizar nos 480 a 540 trabalhadores a partir do ano 10. No que se refere à 

distribuição por categorias, prevê-se que 60 a 80% dos trabalhadores se enquadrem na 

atego ia de Té i os  e ape as 0 a 0% o o t a alhado es i dife e iados, 
reportando-se a restante percentagem a dirigentes e encarregados. No que respeita ao 

regime de laboração, prevê-se que a escavação e transporte funcionem 250 dias/ano, 
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em ciclos de 12 horas/dia, representando 2 turnos. Pretende-se assim evitar o ruído 

em período nocturno. No que respeita ao funcionamento da lavaria, prevê-se um 

funcionamento de 24 horas/dia em 330 dias/ano. 

4.5 Acessos 

O sistema de acessos a utilizar é composto por um conjunto de caminhos e estradas já 

existentes e também alguns a construir. A portaria será localizada junto à estrada 

Estrada Nacional 220. Estes acessos, muitos deles temporários, serão determinados 

em função do avanço das frentes de desmonte, de forma a minimizar as distâncias e os 

respetivos consumos de combustível. Na gestão de acessos da mina serão construídos 

dois túneis para atravessar a estrada Estrada Nacional 220 e uma estrada municipal.  

4.6 Resíduos da extração da beneficiação 

A MTI promoveu uma série exaustiva de testes químicos e metalúrgicos em 

laboratórios internacionais especializados, tendo identificado a composição química e 

mineralógica do minério. A análise química dos resíduos produzidos pela extracção 

mostrou que eles poderão ser considerados como resíduos inertes. Este aspecto é 

muito importante, porque em muitas outras minas, em Portugal e no estrangeiro, a 

drenagem das águas produz uma água muito ácida, rica em metais e/ou em sulfatos, 

ou com outros contaminantes tóxicos. No caso da mina de Torre de Moncorvo, as 

análises efectuadas mostraram este tipo de impacte não ocorrerá, porque o minério 

não contem este tipo de substâncias ou, em alternativa, contem percentagens tão 

baixas que nem foram detectadas das análises. 

 

5. PROJETOS COMPLEMENTARES 

Paralelamente à reativação das minas de ferro de Moncorvo, foi desenvolvido o 

estudo prévio de transporte relativo ao transporte de minério até ao porto de Leixões. 

Foram desenvolvidos também outros três projectos que resultam da politica de 

responsabilidade social e ambiental da MTI, designadamente:  

 Estudo Prévio do projeto de Recuperação Florestal da Encosta Norte da 

Pedrada e Mua, que consiste na reconversão de cerca de três quilómetros 

quadrados de pinhais degradados e de matos em carvalhais ou sobreirais; 

 Estudo Prévio do Projeto de Recuperação Ambiental e Paisagística e 

Musealização do Antigo Núcleo Mineiro da Carvalhosa, que prevê a 
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recuperação do património construído existente numa perspectiva de 

arqueologia industrial, abrindo-o à visitação do público; 

 Estudo Prévio da construção de uma nova galeria/abrigo para morcegos 

cavernícolas, que visa ajudar à conservação deste grupo de animais, ameaçados 

de extinção em Portugal e na Europa. 

Estes projectos serão desenvolvidos em colaboração de entidades e organizações 

locais, tendo sido já efectuados contactos este efeito. 

O transporte de minério até ao porto de Leixões ocorrerá, como foi referido, através 

de infra-estruturas já existentes e em pleno funcionamento, designadamente a linha 

de caminho-de-ferro e o Canal navegável do rio Douro. Neste contexto, não trará 

alterações à situação actual, prevendo-se apenas um ligeiro aumento do tráfego de 

veículos, barcos ou comboios. Em consequência os impactes associados serão 

reduzidos ou nulos.  

 

6. CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DO AMBIENTE POTENCIALMENTE 

AFECTADO PELO PROJECTO  

Nesta secção do RNT descrevem-se, de forma resumida, as principais características do 

ambiente na área do empreendimento. 

A área apresenta como única ocorrência geológica excepcional, o jazigo de ferro de 

Moncorvo, o qual ocupa uma faixa de 1 quilómetro de largura por 8 quilómetros de 

comprimento, e ainda uma faixa de 0,5 quilómetros de largura por 1 quilómetros de 

comprimento no sinclinal onde se insere o Cabeço da Mua. São frequentes nesta área 

os xistos, grauvaques e quartzitos, salientando-se ainda a presença de extensos 

depositos de vertente. Existem também extensas áreas de granitos, no sector noroeste 

da área de concessão. Os únicos impactes a assinalar na geologia consistem nas 

alterações na geomorfologia resultantes da escavação. 

Os solos na área de concessão apresentam uma grande diversidade, quer na sua 

constituição e origem litológica, quer no tipo de utilização actual. No entanto, os solos 

que se serão afectados com a implementação do projecto são na sua quase totalidade 

solos sem aptidão agrícola e de moderada aptidão florestal. Só pontualmente serão 

utilizados solos com alguma aptidão agrícola e, neste caso, são áreas atravessadas pela 

tela transportadora. Esta afectação será muito reduzida, porque o corredor da tela 

transportadora terá poucos metros de largura, ocupando por isso áreas muito 

pequenas. 
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O clima apresenta características mediterrânicas, com um período quente e seco 

durante verão e a pluviosidade concentrada no inverno. O projecto não tratá impactes 

sensíveis no clima, embora algumas variáveis climáticas possam influenciar alguns 

impactes. Por exemplo, o vento dominante é de Oeste, o que influencia a direcção da 

propagação do som e de poeiras. 

Do ponto de vista dos recursos hídricos, a área de concessão integra-se na bacia 

hidrografica do Douro, na sua zona sul, e a sub-bacia do Sabor, na sua zona norte.  

Nas áreas de potencial mineiro, onde ocorrerá a extracção de minério, não existem 

linhas de água, mas apenas linhas de escorrência superficiais, as quais só apresentam 

água à superfície em situações de extrema pluviosidade. Assim, a afectação directa da 

rede hidrográfica será muito limitada, restringindo-se à necessidade de redefinir estas 

linhas de escorrência, por forma a que não drenem para as áreas de escavação.  

A contaminação das águas superficiais com poluentes será também muito reduzida, 

porque, em Moncorvo, o minério não contém as substâncias que em muitos outros 

projectos mineiros são responsáveis por impactes muito graves na qualidade da água. 

De facto, substâncias como o enxofre, o cobre ou o zinco entre outras, não existem no 

minério de Moncorvo ou ocorrem em quantidades tão pequenas que não foram 

detectadas nas 20 análises de águas superficiais efectuadas, como foi referido.  

No processo de tratamento químico para separação do ferro propõe-se a utilização de 

substâncias e processos que produzem efluentes não tóxicos. Neste contexto, a 

possibilidade de contaminação das águas reduz-se à ocorrência eventual e, sempre 

acidental, de contaminação com óleos e hidrocarbonetos utilizados na maquinaria ou 

em veículos. É ainda possível a contaminação com efluentes domésticos oriundos das 

instalações sociais utilizadas pelos trabalhadoes da mina, mas também apenas com 

carácter acidental. 

Foi ainda considerada a possibilidade de ocorrer uma rutura acidental das barragens 

de rejeitados. Trata-se de uma situação rara, mas que já ocorreu noutras regiões do 

Mundo. Neste âmbito, salienta-se que o material depositado nestas barragens não 

apresenta toxicidade nem para as pessoas, nem para organismos aquáticos. No 

entanto, o transporte de uma grande quantidade de particulas muito finas para os 

cursos de água, na sequência de um acidente, pode ter efeitos negativos. Este impacte 

hipotético seria mais grave nas alternativas 1 e  2 A, no primeiro caso porque poderia 

afectar o rio Sabor, e no segundo caso devido à proximidade relativamente ao Douro. 

A localização destas barragens nas alternativas 2B e  3 é mais favorável porque arrasta 

as barragens do rio Douro, permitindo uma mais fácil atenuação dos impactes em caso 

de rutura. 
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Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, foram caracterizada a estrutura 

das águas subterrâneas na área de concessão, verificando-se que ela é caracterizada 

pela existência de aquíferos com produtividades são relativamente baixas, muitas 

vezes superficiais e muito sensíveis ao regime pluviométrico. O facto de, na 

generalidade dos casos, constituirem sistemas próximos da superfície topográfica e 

por não existirem solos desenvolvidos, os aquíferos apresentam vulnerabilidade à 

poluição. No âmbito das análises efetuadas foram monitorizados 25 pontos de 

captação de águas subterrâneas e em nenhum se vericaram vestígios de 

contaminação. 

Neste âmbito um dos aspectos relevantes consiste na eventualidade de interseção 

entre as escavações e os níveis freáticos. No entanto, apenas na área do 

Reboredo/Apriscos, o nível freático poderá vir a ser eventualmente intercetado. Como 

medida cautelar, e porque aquífero apresenta vulnerabilidade elevada, será necessário 

restringir a manipulação de substâncias solúveis perigosas, de forma a impedir 

eventuais derrames acidentais.  

Subsistem, no entanto, algumas incertezas relativamente à interferência dos níveis 

freáticos, à vulnerabilidade das águas subterrâneas, à poluição e ao sentido do fluxo 

das águas subterrâneas, pelo que se propôs, na fase posterior de projeto de execução, 

a recolha de mais elementos relativos à hidrogeologia local, recolha a efectuar em fase 

de projecto de execução. Nesta fase de estudo prévio, o projeto contempla também 

um Plano de Monitorização, que tem por objetivo controlar a qualidade das águas nas 

captações subterrâneas para abastecimento público e nos fontanários mais próximos 

da exploração. 

No que respeita à qualidade do ar, foram feitas duas campanhas avaliação da situação 

actual, tendo-se concluído que a qualidade do ar na área de concessão é boa. Os 

impactes nesta componente ambiental decorrerão, sobretudo, da emissão de poeiras.  

As principais fontes emissoras serão as zonas de extracção, as unidades de 

processamento de minério, as estradas por onde o minério será transportado e a tela 

transportadora. Comparativamente a outras unidades de extração a céu aberto, a 

mina de Moncorvo apresentará uma vantagem importante que consiste no facto de, 

para a mesma dimensão, as partículas de minério de ferro serem muito mais pesadas, 

o que dificulta a sua suspensão no ar e a sua dispersão pelo vento. Por exemplo, a sua 

densidade é quase duas veses superior à densidade do calcário. Neste contexto, após 

aplicadas as medidas de minimização propostas, prevê-se que os impactes tenham 

baixa magnitude. 

Em relação ao ambiente sonoro, foram desenvolvidas duas campanhas de 

amostragem do ruído ambiente, num total de 14 pontos de amostragem. Os locais 
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escolhidos para amostragem privilegiaram os principais aglomerados urbanos na 

proximidade das zonas potencialmente mais expostas ao ruído que será emitido pela 

atividade mineira. Veificou-se que os valores obtidos, encontram-se abaixo do definido 

na legislação para zonas sensíveis.  

A implementação do projecto implicará novas fontes de ruído de que se salienta as 

actividades de construção, por exemplo das barragens de rejeitados ou da tela 

transportadora de minério, a operação de máquinas, as operações de extracção do 

minério e o seu transporte, particularmente nos dois primeiros anos, quando será 

necessária a utilização de camiões. Com algumas excepções, estas operações 

decorrerão longe de áreas urbanas, pelo que, implementadas as medidas de 

minimização propostas, a magnitude dos impactes será baixa. Propôs-se ainda a 

implementação de um plano de monitorização de ruído ambiente exterior. 

No que respeita ao descritor de vibrações, a situação de referência na envolvente do 

projeto foi caraterizada através de medições das vibrações, com recurso a técnicas de 

simulação. Das medições efetuadas, verificou-se que os valores de velocidade de 

vibração são muito baixos e não revelam qualquer preocupação adicional a considerar 

no âmbito do presente projeto. Em fase de exploração, a principal fonte de vibrações 

consiste no uso de explosivos.  

O único ponto sensível na elaboração deste descritor, refere-se a um edificio de apoio 

agrícola, afastado de zonas habitadas, relativamente ao qual devem ser avaliados o 

tipo de construção e o solo existente. Esta avaliação deverá ser efectuada em fase de 

projecto de execução. Propôs-se ainda a implementação de um plano de 

monitorização para o descritor de vibrações. 

Do ponto de vista da flora, o aspecto mais relevante consiste na presença de um 

pequeno núcleo populacional de uma subespécie de gramínea protegida pelo anexo II 

da Directiva Habitats. Esta planta ocorre na área de concessão, mas num local que não 

será afectado pelo projecto mineiro, nem pelos projectos complementares.  

Do ponto de vista da vegetação, o aspecto mais relevante consiste na presença de 

uma extensa mancha de carvalho negral, na Mata do Reboredo. No entanto, também a 

Mata do Reboredo não será afectada pelo projecto.  

No âmbito de um dos projectos complementares, sobretudo do Projeto de 

Recuperação Florestal da Encosta Norte da Pedrada e Mua, prevê-se a instalação de 

áreas de floresta de folhosas autóctones, dominadas por carvalho negral, em 288,1 

hectares. Este facto gerará impactes importantes positivos na vegetação, porque as 

matas de carvalho-negral são as florestas naturais desta região do país.  

No que respeita à fauna, foi efectuada uma caracterização exaustiva com base em 
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trabalhos de campo e análise da bibliografia. A área do projecto apresenta valores 

muito importantes no contexto nacional, designadamente, a presença de 4 abrigos de 

hibernação de morcegos cavernícolas, a presença do lobo, com especial frequência na 

zona de Souto da Velha, e a ocorrência periódica de aves de rapina ameaçadas, muitas 

das quais oriundas das zonas de Rede Natura 2000 mais próximas. 

De entre estes valores, aquele que mais se salienta é a presença de quatro abrigos de 

hibernação de morcegos cavernícolas, que albergam várias espécies ameaçadas de 

extinção. O projecto foi desenvolvido por forma a não afectar o abrigo mais 

importante destes quatro abrigos, localizado na elevação da Carvalhosa, prescindindo 

da exploração do minério deste local. Esta é a medida de minimização mais importante 

para a conservação da fauna e foi já integrada no projecto. No entanto, um destes 

quatro abrigos, localizado no cabeço da Mua, desaparecerá com o projecto porque se 

localiza numa área onde a rocha será extraída.  

A análise de dados de contagens realizadas pelo Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas, entre 2002 e 2012, sugere que a disponibilidade de abrigos de 

hibernação não é um factor que limite a abundância de morcegos, porque existem nas 

proximidades vários outros abrigos com amplas dimensões, que poderão constituir 

locais de hibernação alternativos. Neste contexto, com o desaparecimento do abrigo 

da Mua, prevê-se que a resposta mais provável dos animais seja apenas a alteração sos 

locais de hibernação, e que os animais que hibernam na Mua passarão a fazê-lo na 

Carvalhosa ou no Reboredo. Assim, as melhores indicações obtidas sugerem que o 

desaparecimento do abrigo da Mua não determinará uma diminuição do número de 

morcegos.  

A MTI propõe-se ainda construir um novo abrigo, constituído por uma galeria com 

cerca de 200 m de desenvolvimento, no âmbito de um projecto complementar. Face 

ao que foi exposto no parágrafo anterior, prevê-se que este abrigo não constitua uma 

vantagem como local de hibernação, porque os abrigos já existentes poderão cumprir 

essa função. Por este motivo, propõe-se que seja localizado, e estruturado, de forma a 

maximizar a probabilidade de vir a ser utilizado como local de reprodução.  

Outro aspecto relevante consiste na afectação do habitat do lobo, cuja presença em 

Souto da Velha foi comprovada. No entanto, a área afectada pelo projecto é excêntrica 

à área de maior actividade do lobo, facto que minimiza os impactes. Esta afectação 

ainda é minimizável, mas sobretudo, poderá ser compensada através de medidas 

próprias propostas neste estudo e que visam diminuir o conflito entre os produtores 

de gado e o lobo. A situação do lobo poderá ainda ser beneficiada pelo fomento das 

presas naturais do lobo, o qual está previsto no Projeto de Recuperação Florestal da 

Encosta Norte da Pedrada e Mua, um projecto complementar.  
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Outros impactes menos relevantes consistem:  

 No aumento dos níveis de perturbação, impacte negativo, que poderá afectar 

com maior incidência as aves de rapina;  

 Na implementação dos projectos complementares que implicam a criação de 

extensas manchas de folhosas autóctones e também o fomento de caça, os 

quais terão impactes positivos na fauna, sobretudo nas espécies predadoras. 

 

No âmbito do descritor de fauna ,foram propostos dois programas de monitorização, 

um direccionado para o lobo e os morcegos cavernícolas. 

No que respeita ao uso atual de solos, prevêem-se impactes negativos devido à 

ocupação do solo por estruturas e equipamentos do projecto, afectando, ainda que 

temporariamente na sua maioria, áreas de baixa potencial agrícola.  

Só pontualmente as áreas agrícolas serão afectadas. Estes impactes negativos serão 

parcialmente compensados com a implementação do Projeto de Recuperação Florestal 

da Encosta Norte da Pedrada e Mua, o qual prevê um tipo de ocupação do solo mais 

adequado do que o existente, constituido por matas de folhosas, com vantagens 

económicas e ecológicas.  

No que respeita à paisagem, foi elaborada uma carta de sensibilidade que abrange 

toda a área de concessão. A partir desta carta foram avaliados os impactes do 

projecto, verificando-se que não haverá afectação de áreas de elevada sensibilidade 

visual. Foi também analisada a frequência com que os potenciais observadores 

poderão visualizar as várias componentes do projecto, embora os elementos 

disponíveis sobre este aspecto não seja exaustivos.  

Como componentes do projecto mais relevante na geração de impactes na paisagem, 

salientam-se as áreas de extracção de minério, as barragens de rejeitados, e as 

unidades de processamento de minério, designadamente a lavaria e a unidade de 

britagem. Porém, a tela transportadora de minério será a componente que maiores 

impactes paisagísticos poderá gerar.  

Os impactes variam ainda de acordo com a solução adoptada sendo, relativamente à 

tela transportadora, máximo na alternativa 1, porque o seu traçado se aproxima de 

povoações e da estrada nacional 220. Relativamente às barragens de rejeitados os 

impactes serão máximos na alternativa 1 e 2 A.  

Os impactes positivos na paisagem decorrerão da implementação do projecto de 

Estudo Prévio do projeto de Recuperação Florestal da Encosta Norte da Pedrada e 

Mua, o qual substituirá áreas de matos e de pinhais em mau estado vegetativo por 
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matas de folhosas, em particular de carvalho-negral. O Projeto de Recuperação 

Ambiental e Paisagística e Musealização do Antigo Núcleo Mineiro da Carvalhosa 

gerará também impactes positivos, neste caso devido à recuperação de vários edifícios 

em ruínas. 

No que respeita às normas de Ordenamento do território, foi analisada a 

compatibilidade do projecto com as normas de ordenamento em vigor, 

designadamente: com Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo, o Plano 

Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, O Plano de 

Bacia Hidrográfica do Douro, Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro e o 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

O principal impacte resulta da necessidade de proceder a uma alteração do Plano 

Director Municipal de Torre de Moncorvo, no sentido de garantir a compatibilidade do 

projecto com as normas legais. No entanto, após a análise do projeto, deliberou a 

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, reconhecer o interesse público 

socioeconómico municipal, regional e nacional, da intervenção proposta, corporizada, 

preferencialmente, na Alternativa 3. Este manifesto interesse nacionaL, regional e 

municipal, fundamenta a deliberação da Câmara Muncipal de Torre de Moncorvo, de 6 

de Junho de 2014, que determina aos serviços competentes do município que iniciem 

os procedimentos e pratiquem os atos necessários à alteração dos instrumentos de 

ordenamento do território aplicáveis, no sentido de redelimitarem as restrições de 

utilidade pública com vista à viabilização do projeto proposto pela MTI. 

O projecto decorre fora da Rede Natura 2000 e da Rede Nacional de Áreas Protegidas.  

Como impacte  positivo, salienta-se que o projecto de Recuperação da encosta norte 

da Pedrada e Mua concretiza as orientações do Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Douro. 

É no descritor de sócio economia que o projecto apresenta consequências positivas 

mais relevantes. Para a caracterização da situação socioeconómica de referência 

recolheu-se informação em fontes primárias, trabalho de campo, entrevistas a 

observadores privilegiados, inquéritos à população, e também em fontes secundárias, 

designadamente informação estatística, e em bibliografia específica da especialidade.  

Os resultados obtidos demonstram que a demografia do concelho de Torre de 

Moncorvo apresenta um padrão de evolução comum à maioria dos concelhos do 

interior do país, designadamente: um crescimento da população até meados do século 

XX, e um decréscimo da população desde meados do século passado. Actualmente, a 

população encontra-se envelhecida e regista-se a sua concentração na freguesia sede 

de concelho, particularmente na vila de Torre de Moncorvo.  
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Outro aspecto relevante é a diminuição das áreas agrícolas, as quais têm vindo a ser 

substituídas por prados e pastagens permanentes e também uma diminuição da 

actividade pecuária. No entanto, esta alteração não tem sido acompanhada por um 

aumento do efectivo de gado ovino, bovino ou caprino. Este quadro mostra um 

concelho com uma tendência de evolução social e económica negativa, situação que é 

extensível a muitos outros concelhos de Trás-os-Montes e do interior do país. 

Os impactes positivos decorrentes do projecto decorrerão a três níveis: 

1. A análise do emprego gerado em consequência do projecto indica que ele 

poderá contrariar parcialmente a tendência populacional regressiva do 

concelho; 

2. Por arrastamento, a economia local poderá reagir positivamente, promovendo 

uma melhoria geral da actividade económica, salientando-se: 

 Na fase de implementação do projecto, ocorrerá um impacte significativo 

em termos de volumes de negócios, particularmente no ramo da 

construção e nos ramos do comércio, restauração e imobiliário; 

 Em consequência dos estímulos económicos ocorrerá uma melhoria da 

oferta de emprego na região de Torre de Moncorvo;  

 Nas variáveis económicas regionais, em fase de exploração, ocorrerão 

impactes muito significativos e duradouros nas exportações e 

consequentemente na balança comercial da região Douro; 

3. Ao nível nacional, contribuindo de modo significativo para o equilíbrio da 

balança de pagamentos e para a riqueza nacional. 

No que respeita ao Património cultural e arqueológico, a área afectada pelo projecto 

foi prospectada, em busca de vestígios arqueológico e património construído 

relevante, tendo sido vistoriados os seguintes locais: 

 O Cabeço da Mua;  

 A encosta norte da Serra do Reboredo;  

 A encosta sul da Serra do Reboredo, abarcando os cabeços da Carvalhosa e de 

Pedrada; 

 O cabeço de Apriscos e as encostas adjacentes ;  

 A Ribeira dos Salgados, no contraforte face ao rio Douro, inicialmente 

projetada como zona de depósito de rejeitados;  

 As áreas de implantação das barragens de rejeitados, lavaria e unidades 
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britagem;  

 E finalmente o traçado da correia transportadora do minério, entre a mina e o 

Pocinho. 

Constatou-se que as áreas de afetação direta do projecto não contêm nenhum outro 

elemento arqueológico ou etnográfico com significado patrimonial à exceção das 

galerias e cortas mineiras da Mua e da Carvalhosa, resultantes da exploração de 

minério no século XX. Ressalva-se, apenas, a atenção a ter na clarificação da 

localização do sítio arqueológico de Lamazêdo face à bacia de inundação da pequena 

barragem de abastecimento de água, a construir no Ribeiro de Lamazêdo. Neste 

contexto, não se prevêem impactes negativos. 

Por último salienta-se que a implementação do projecto permitirá a resolução de 

alguns passivos ambientais, resultantes da atividade extrativa durante o período de 

laboração da Ferrominas e da Minacorvo, entre 1956 e 1986, e que se mantiveram e 

potenciaram durante quase 30 anos de inatividade e abandono, designadamente: 

 Passivos ambientais directos – resultantes da atividade mineira; 

o Escombreiras na Carvalhosa e Mua; 

o Galerias e poços; 

o Cortas de exploração; 

o Deposição de rejeitados e estéreis; 

o Construções e infra estruturas; 

 Passivos ambientais indiretos – consequência da interrupção da atividade 

mineira; 

o Florestações inadequadas e incêndios florestais; 

o Erosão e perda de solo; 

o Espécies invasoras; 

o Desvalorização do recurso. Proposta de desclassificação administrativa; 

o Instalação de aerogeradores e outros equipamentos não relacionados 

com o recurso geológico. 

Estes impactes ambientais que subsistem, e que, ao que tudo indica, tenderiam a 

manter-se e nalguns casos potenciar-se, incidem sobretudo nas jazidas das Carvalhosa 

e da Mua, foram, no âmbito deste EIA, inventariados, localizados e caracterizados, com 

vista à sua eliminação ou recuperação. 

7. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Na sequência da análise de impactes para as várias vertentes ambientais e na definição 

das correspondentes medidas de minimização, com o objetivo de acompanhar a 
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evolução da situação ambiental na área de projeto, foi proposto um Plano de 

Monitorização. Este incide nos descritores para os quais se considerou ocorrerem 

impactes negativos com alguma relevância, ou cuja avaliação se reveste de alguma 

incerteza. 

O Programa de Monitorização permitirá também verificar a eficácia das medidas de 

minimização propostas. 

Neste contexto, direccionou-se o Plano de Monitorização para os descritores de 

Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Vibrações, Fauna, Flora e 

Vegetação e Património Arqueológico e Construído. 

Recursos Hídricos Subterrâneos – Monitorizar caudais de nascentes/fontanários e 

níveis piezométricos em furos e poços, potencialmente afectados pela implementação 

do projeto mineiro. Os parâmetros a serem monitorizados são o caudal 

(principalmente em nascentes/fontanários); níveis piezométricos (em poços e furos 

particulares ou para abastecimento público e, em sondagens de prospecção 

geológica). 

Recursos Hídricos Superficiais - Monitorizar caudais de linhas de água a serem 

afectadas pelo projecto assim como a sua capacidade de transporte de material 

sedimentar, não consolidado. Os parâmetros a serem monitorizados são a acumulação 

de sedimentos de granulometria fina no leito das linhas de água e, caudais ou níveis. 

Ambiente Sonoro – Monitorização dos valores de ruído ambiente sonoro junto às 

habitações mais próximas da área de intervenção correspondentes aos pontos 

identificados como receptores sensíveis. Caso o receptor sensível esteja também 

sujeito à influência sonora significativa de outras fontes, deverá haver um ajuste na 

localização do ponto de monitorização de forma a minimizar aquelas influências. 

Deverão também ser monitorizados os locais onde existam reclamações. 

Qualidade do Ar - Deve ser implementado um programa de monitorização da 

qualidade do ar na envolvente da área de exploração, junto dos recetores sensíveis 

mais próximos, até um raio de 1 km, correspondente às povoações de Felgar (Fase I e II 

– Jazigo da Mua), Quinta dos Coriscos (a partir da fase II até ao fim de projeto), Bairro 

das Ferrominas (Fases I a III – Mua e Pedrada), Carvalhal (Fases I e II), Felgueiras (Fase 

V – Reboredo/Apriscos), com a salvaguarda que em situações de reclamações, serão 

efetuadas medições no local em causa. 

Vibrações - As medições das vibrações resultantes da utilização de explosivos devem 

ser efetuadas na envolvente da área de exploração, nas habitações mais próximas, 

preconizando-se desde já a monitorização nos pontos identificados no EIA, de acordo 

com o faseamento da exploração, ou seja, nos pontos próximos da mina que se 



Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
Projeto de reativação das minas de ferro de Moncorvo 

 
 
 

 

 24 

          EIA – Maio 2014 ------- VOLUME VIII – Resumo Não Técnico - RNT 

encontrar em exploração numa dada fase. 

Fauna, Flora e Vegetação – No caso dos descritores de fauna, flora e vegetação, as 

acções de monitorização abrangem três vertentes: Quirópteros, Lobo e Vegetação, nas 

áreas florestais a beneficiar. 

Património Arqueológico e Construído – Deverá ser implementado o 

acompanhamento dos trabalhos no âmbito do património arqueológico e construído. 

 

8. CONCLUSÕES  

Sendo o projecto apresentado em fase de estudo prévio, alguns aspetos, quer do 

proprio projecto, que dos impactes associados serão mais desenvolvidos em fase de 

Projeto de execução. Porém, esta primeira abordagem aos impactes ambientais e 

socio económicos do projecto permitiu estabelecer as principais directivas que 

garantem adequação do projecto às necessidade económicas, sociais e ambientais, da 

região onde se insere e, em alguns aspectos, do país. 

A primeira conclusão deste estudo consiste no reconhecimento da importância da 

implementação do projecto para a economia nacional. Acresce que a facturação será 

obtida exclusivamente com exportação, facto com contribuirá de forma muito 

relevante para o equilíbrio da balança de pagamentos.  

Uma segunda vertente consiste no reconhecimento da compatibilidade do projecto 

com as necessidades de protecção ambiental e de conservação da natureza. Neste 

âmbito, salienta-se que a MTI faz acompanhar o projecto de reactivação das minas de 

ferro de três projectos complementares que visam melhorar as variáveis ambientais e 

sócio económicas da região, que se julga terão impactes positivos relevantes. 

Acresce que o desenvolvimento do projecto integrou ao longo da elaboração do 

opções que visam minimizar os impactes e, nos casos em que isso não foi possível, 

apresentou-se medidas de minimização ou compensatórias. 

Por último, salienta-se que de entre as alternativas estudadas aquela que apresenta 

impactes ambientais e sociais, negativos, de menor significância, é a alternativa 3. As 

alternativas 1 e 2 A são particularmente desfavoráveis, apresentando impactes 

negativos mais significativos nos descritores de paisagem, qualidade das águas e 

ecologia.  
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