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I. INTRODUÇÃO
A avaliação dos efeitos de qualquer processo ou acção induzida por acção
humana, sobre o Ambiente deve ser interpretado em função da sua localização e
da natureza desse processo. Para que a avaliação desses efeitos se traduza
numa apreciação credível e coerente, estrutura-se um Estudo de Impacte
Ambiental, adiante designado abreviadamente por EIA.
O EIA tem como ponto de partida convencionado, a identificação da situação de
referência, ou seja, o estado actual do ambiente sem os efeitos do processo ou
acção cujas consequências se pretende avaliar. Elabora-se então, o estudo
comparativo dessa Situação de Referência, para um horizonte temporal a definir,
numa evolução com e sem a intervenção do processo ou acção a avaliar. Sobre
essa avaliação poderão ser estabelecidas medidas de minimização ou
compensação dos efeitos negativos, ou as medidas potenciadoras dos efeitos
positivos, sendo então elaborados programas de monitorização.
No caso dos fenómenos induzidos por acção humana, designadamente projectos,
a avaliação dos seus efeitos sobre o Ambiente assumiu-se como um factor
relevante para a decisão, numa óptica de Desenvolvimento Sustentável. Encontrase tipificado na Avaliação do Impacte Ambiental (AIA), estabelecido por Directivas
Comunitárias e legislação nacional, sendo definida como um instrumento de
carácter preventivo da política do ambiente, sustentado na realização de estudos
e consultas, com efectiva participação pública e análise de possíveis alternativas,
que tem por objecto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos
ambientais de determinados projectos, bem como a identificação e proposta de
medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista
uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projectos e respectiva pósavaliação.
Nos termos da alínea h) do artigo 2º do Decreto-lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro, a definição do âmbito de um EIA, corresponde a uma fase preliminar e
facultativa do procedimento de AIA, na qual a autoridade de AIA identifica,
analisa e selecciona as vertentes ambientais significativas que podem ser
afectadas por um projecto e sobre as quais o EIA deve incidir.
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Com a presente Proposta de Definição de Âmbito, (PDA), do Estudo de Impacte
Ambiental, (EIA), do Projecto a desenvolver para a Exploração das Minas de Ferro
de Moncorvo, pretende-se adoptar o preceituado no artigo 11º do Decreto-lei nº
197/2005, de 8 de Novembro, tendo em consideração os princípios
estabelecidos na Lei de Bases do Ambiente, Lei nº 11/87, de 7 de Abril, alterada
pela Lei nº 13/2002, de 19 de Fevereiro, nomeadamente no seu artigo 14º,
encontrando-se o seu conteúdo de acordo com o definido no Anexo I da Portaria
330/2001, de 2 de Abril.
Desta forma, a presente Proposta de Definição de Âmbito do Projecto a
desenvolver para a Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo, assume como
principal objectivo, a inventariação das questões e áreas temáticas que se
antecipem de maior relevância, em função dos impactes positivos e negativos
que o projecto proposto possa causar no ambiente, e que serão tratadas e
analisadas em sede de Estudo de Impacte Ambiental.

II. IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FASEAMENTO DO PROJECTO
II.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Denominação Social: MTI, Ferro de Moncorvo, SA.
Sede Social: Rua Comandante Sacadura Cabral, Bairro de S.Tiago,
Lote D, Nº 3, R/Chão esquerdo,
5300-690, Bragança.
Nº de Identificação Fiscal: 508 429 560
Estrutura Jurídica: Sociedade Anónima.
Director Técnico: Engenheiro Ramachondra A. Naique, Engenheiro de Minas
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II.2. DESIGNAÇÃO, FASE ACTUAL E ANTECEDENTES DO PROJECTO
O projecto assume a designação de “Projecto de Exploração das Minas de Ferro
de Moncorvo”, e tem como objectivo a obtenção da concessão de exploração de
minério de ferro, que ocorre no depósito mineiro de ferro de Moncorvo.
O Projecto de Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo, será traduzido por um
Pedido de Concessão de Exploração de Depósitos Minerais, elaborado nos termos
definidos no artigo 16º do Decreto-lei nº 88/90, de 16 de Março, compreendendo
entre outros documentos o Plano de Lavra, o Plano de Gestão Ambiental, o Plano
de Recuperação Paisagística e o Plano de Fecho.
O EIA e subsequente Avaliação de Impacte Ambiental decorrerão nos termos do
disposto no Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, o qual republica o anterior, que
transpuseram para a ordem jurídica nacional a Directiva 85/337/CEE do
Conselho, de 27 de Junho de 1985, com as alterações introduzidas pela Directiva
97/11/CE do Conselho, de 3 de Março de 1997 e a Directiva 2003/35/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio.
A tipologia do Projecto para a Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo,
sujeita-o a Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos da alínea b), do nº 3, do
artigo 1º do Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe é
dada pelo Decreto-lei nº 197/2005, de 8 de Novembro. A dimensão e tipologia do
projecto de exploração das minas de Moncorvo, não ultrapassam nesta 1ª fase de
exploração, o limiar definido pelo nº 18 do Anexo I do Decreto-lei nº 69/2000,
republicado, (18 – Pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25
hectares…). Assim o projecto enquadra-se no enunciado no Anexo II, do referido
Decreto-lei, na medida em que a dimensão da exploração a céu aberto será
menor que 25 hectares e maior que 5 hectares. Nos termos da ii), da alínea a) do
nº 1 do artigo 7º do mesmo Decreto-lei, a Autoridade de AIA, será a Agência
Portuguesa do Ambiente, APA.
O Projecto de Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo encontra-se
actualmente

na

fase

final

de

prospecção

e

pesquisa,

estando

em

desenvolvimento trabalhos de delimitação de estruturas, modelização, avaliação
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de teores e cálculo de reservas, ensaios laboratoriais e de bancada, bem como
trabalhos de caracterização e identificação da situação de referência ambiental,
social e arqueológica, com vista à elaboração do EIA.
As Minas de Ferro de Moncorvo foram objecto de exploração desde tempos
remotos. Em finais do século XIX e princípios do século XX, foram objecto de
várias campanhas de prospecção e pesquisa, efectuadas por empresas
portuguesas e alemãs. A exploração de minério de ferro funcionou com
regularidade entre os anos 50 e 80 do século passado, altura em que a
exploração foi suspensa.
A MTI – Ferro de Moncorvo, SA, celebrou com o Estado Português, representado
pela DGEG, em 26 de Fevereiro de 2008, nos termos do nº 4 do artigo 8º do
Decreto-Lei nº 88/90, de 16 de Março, o contrato de prospecção nº 368/2008,
que concede à empresa, os direitos de prospecção e pesquisa de depósitos
minerais de ferro, com o nº de cadastro MN/PP/002/08, no concelho de Torre de
Moncorvo, Distrito de Bragança. Este contrato, publicado no Diário da República,
2ª série – Nº 82 – de 28 de Abril de 2008., prevê a sequência de um Contrato de
Concessão de Exploração, pelo prazo de 60 anos.
Desde que a concessão de prospecção e pesquisa está em vigor, foram
apresentados, em conformidade com o estipulado no artigo 51º do Decreto-lei nº
88/90, de 16 de Março, quatro Relatórios Semestrais de Trabalho.
1º Relatório semestral de Actividade foi apresentado a 1 de Agosto de
2008 e aprovado através de despacho da DGEG, de 26 de Agosto de
2008.
2º Relatório semestral de Actividade foi apresentado a 19 de Fevereiro de
2009 e aprovado através de despacho da DGEG, de 13 de Março de 2009.
3º Relatório semestral de Actividade foi apresentado a 3 de Agosto de
2009 e aprovado através de despacho da DGEG, de 1 de Outubro de
2009.
4º Relatório semestral de Actividade foi apresentado a 24 de Fevereiro de
2010 e aprovado através de despacho da DGEG, de 27 de Abril de 2010.
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
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Destes relatórios, conclui-se que, os depósitos de ferro de Moncorvo ocupam a
linha de cumeada e a vertente sul da Serra do Reboredo desde Apriscos até à
Carvalhosa e o topo da colina do Cabeço da Mua. O complexo ferrífero, pertence à
Formação do Quartzito Armoricano de idade ordovícica e as camadas de ferro
alternam com xistos, psamitos ou quartzitos.
Os estudos geológicos realizados permitiram calcular recursos medidos e
indicados de 552 Mtons, com um teor médio de 37% Fe e 0,53% P.
Adicionalmente, estimam-se cerca de 2.000 Mtons de recursos inferidos.
Os minerais portadores de ferro no depósito de ferro de Moncorvo, são
principalmente:
Especularite, que domina na Mua e se apresenta muito fina, com uma
granulometria de aproximadamente a 0,05 mm;
Martite, que prevalece nos depósitos da Serra do Reboredo em
granulometrias de 0,11 mm a 1 mm;
Magnetite, que se encontra abaixo dos 90 metros de profundidade e
sobretudo na parte oriental da Carvalhosa.

Os fosfatos são a lazulite, a vavelite, e a rockbridgeite e a restante ganga é
composta sobretudo por quartzo e sericite.
Prevê-se que a mineralização ferrífera subaflorante correspondente aos recursos
inferidos esteja menos alterada, contenha mais magnetite e menos fosfatos
secundários o que, a verificar-se, facilitaria o seu tratamento metalúrgico.

II.3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
O Projecto de Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo, tem como objectivo a
obtenção da concessão de exploração de minério de ferro, e posterior exploração
faseada das jazidas que ocorrem no depósito mineiro de ferro de Moncorvo.
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II.4. PROJECTOS ASSOCIADOS E COMPLEMENTARES
O Projecto de Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo desenvolve-se em
quatro áreas de intervenção:
1. Área de extracção, corresponde à frente de exploração de minério,
coincidindo com a zona de escavação em funcionamento, corta. Esta área
corresponde ao que vier a ser estabelecido no Plano de Lavra, coincidindo
com a área de corta em exploração extractiva, na primeira fase de
funcionamento, sendo objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental;
2. Área de concessão de exploração, totalidade da área abrangida pela
futura concessão de exploração, a definir com a conclusão dos trabalhos
de prospecção e pesquisa na área concessionada, e onde poderão
decorrer

futuros

trabalhos

de

exploração

extractiva

em

fases

subsequentes de funcionamento da mina, sendo como tal objecto de
estudo, caracterização e identificação nas componentes ambientais,
sociais e arqueológicas, a integrar na caracterização da zona envolvente
do projecto de exploração das minas de Moncorvo, não sendo objecto de
identificação de impactes ambientais directos, na medida em que estas
áreas não serão objecto de intervenção extractiva na actual fase de
exploração.
3. Área de tratamento e beneficiação, correspondendo à área de
implantação e instalação dos anexos mineiros, particularmente aquela
onde decorre a componente de Mineralurgia, ou seja a actividade ou
conjunto de operações que têm por fim a valorização do minério bruto,
tendo em vista a sua preparação para venda ou utilização, sendo como tal
objecto do presente EIA;
4. Área de transporte e escoamento, áreas e infra-estruturas existentes ou a
criar, com utilização prevista ou previsível, no transporte e escoamento do
minério, sendo como tal objecto do presente EIA.
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Assim, considerando o disposto no nº 2 do Decreto-lei nº 88/90, de 16 de Março,
que define os conceitos de:
Mina – o conjunto do depósito mineral objecto de concessão, dos
anexos mineiros, das obras e dos bens imóveis afectos à exploração;
Minério – a substância mineral cuja existência fundamenta a
concessibilidade do depósito mineral, o produto da sua extracção
(minério bruto) ou o produto da sua valorização mineralúrgica (minério
beneficiado);
Exploração – a actividade posterior à prospecção e pesquisa,
abrangendo o reconhecimento, a preparação e a extracção do minério
bruto, bem como o seu tratamento e transformação, quando
processados em anexos mineiros;

Identificam-se como projectos associados ou complementares ao Projecto de
Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo, os projectos de construção ou
beneficiação de acessos, projecto de captação de água para uso industrial,
projecto de colectores de águas residuais, projecto de construção dos anexos
mineiros, projecto de transporte de minério, projecto de estrutura de escoamento
e projecto de Barragem de rejeitados. A construção desta obra hidráulica poderá
ser abrangida pelo disposto na alínea g), do artigo 10, do Anexo II do Decreto-Lei
nº 69/2000, de 3 de Maio, segunda a qual todas as barragens e outras
instalações destinadas a reter água ou armazená-la de forma permanente, que
tenham uma altura ≥ 15 m, um volume ≥ 0,5 hm3, uma albufeira ≥ 5 hectares ou
um coroamento ≥ 500 m, são abrangidas por um processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), para o respectivo licenciamento. Caso estas condições
se venham a verificar o EIA da barragem de rejeitados será integrado no EIA do
projecto de exploração das minas de Moncorvo.
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II.5. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA
A entidade licenciadora é, nos termos do artigo 16º e artigo 37º do Decreto-lei nº
88/90, de 16 de Março, a Direcção Geral, definida no seu artigo 2º como a
Direcção Geral de Geologia e Minas, posteriormente extinta e cujas competências
se encontram actualmente atribuídas à Direcção Geral de Energia e Geologia,
DGEG, nos termos do Decreto-lei nº 139/2007, de 27 de Abril.
No entanto, deve ser realçado o definido no nº 2, de artigo 1º do Decreto-lei nº
197/2005, de 8 de Novembro, que refere que:
“A decisão proferida no âmbito do procedimento de AIA é prévia à autorização ou
licenciamento de todos os projectos susceptíveis de provocar efeitos significativos
no ambiente”.

II.6. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
O Projecto de Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo 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 e Açoreira.
Na Figura 1 apresenta-se o enquadramento da área de estudo no âmbito da
Avaliação de Impacte Ambiental.
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Figura 1 Enquadramento da área em estudo
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De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM, a futura área de concessão
de exploração encontra-se abrangida pelas seguintes condicionantes (Figura 2):

Rede Eléctrica - Linhas Eléctricas de Alta Tensão (> 60 Kv)
Reserva Ecológica Nacional
Áreas Ardidas
Recursos Minerais a Reservar – Concessões Mineiras

Figura 2 Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Torre de Moncorvo
(fonte: websig. http://www.cm-moncorvo.pt/)
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De acordo com a Planta Ordenamento do PDM de Moncorvo, a área de
intervenção corresponde genericamente à área classificada na alínea b), do nº 8,
do artigo 10º, Classes de Espaços, do PDM de Torre de Moncorvo, como “Depósito
Mineral a Proteger”.

Depósito Mineral a proteger
Zonas Críticas de Incêndio

Figura 3 Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Moncorvo
(fonte: websig. http://www.cm-moncorvo.pt/)
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II.7. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO E ZONA ENVOLVENTE
A área de implantação do projecto situa-se numa região caracterizada pela
existência de planaltos primitivos e residuais, sem uma ocorrência significativa de
linhas de água, com uma altitude variável entre 550 e 650 m, destacando-se as
elevações da Mua e Reboredo, que atingem os 900 metros.
Na envolvente, encontram-se alguns aglomerados rurais, Souto da Velha,
Carvalhal e Felgar, em cuja envolvente é patente uma tipologia de exploração
agrícola caracterizada por pequenas parcelas com usos variados.
Os solos férteis da zona de planalto dão lugar a solos de perfil pouco evoluído e
pobres em matéria orgânica, resultantes da meteorização das rochas aflorantes e
da intervenção do Homem. A transição entre estes espaços efectua-se quase
abruptamente. No entanto, coexistem pequenos núcleos de pinhal pouco denso e
descontínuo ao longo dos caminhos, resultante da intervenção humana, e matos
arbustivos e subarbustivos constituídos por formações altas de giestas, dispostas
ao redor de afloramentos rochosos, constituindo habitat de suporte a algumas
espécies comuns de aves, répteis e mamíferos.
Refira-se contudo que, a área de implantação do projecto e a sua envolvente
exibem os efeitos de antigas explorações de minério, tanto nos vestígios de
escavações, aterros e escombreiras, como em galerias não activas, acessos,
restos de estruturas mecânicas e os próprios conjuntos edificados dos bairros que
dão a toponímia, (Bairro da Ferrominas).
A pedreira da empresa Nordareias, em lavra activa a Oeste da área de estudo, as
estruturas lineares de transporte de energia, linhas de alta e muito alta tensão,
do espaço canal a Sul e a rede viária são actualmente condicionantes relevantes
à expectativa de valorização ecológica ou paisagística desta área
Metodologicamente, para uma adequada valoração desta área de implantação e
sua zona envolvente, importa identificar o seu enquadramento ou a sua relação
com a Rede Fundamental de Conservação da Natureza, tal como definida no
Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho.
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Esta Rede Fundamental de Conservação da Natureza é constituída pelo Sistema
Nacional de Áreas Classificadas, abrangendo as Áreas Protegidas, os Sítios
integrados na Rede Natura 2000, as Zonas de Protecção Especial para a avifauna
e outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais, e ainda
as chamadas áreas de continuidade com valor conservacionista que são, segundo
o referido diploma, as áreas de Reserva Ecológica e Reserva Agrícola Nacionais e
o Domínio Público Hídrico.
Na área de implantação do projecto e área envolvente, constituídas pelo polígono
correspondente à concessão de prospecção, apenas se encontram pontualmente
áreas classificadas como RAN, e algumas manchas de REN em sobreposição com
a classificação de “depósitos minerais a proteger”.
De igual modo, importa ter presentes os diferentes trabalhos de levantamento do
património natural efectuados nesta região. Entre estes trabalhos podem referirse:
Os estudos de caracterização para elaboração do PDM de Torre de
Moncorvo,
Os levantamentos efectuados pelo ICNB para delimitação do Sítio da
Rede Natura 2000 e da ZPE dos Rios Sabor e Maçãs,
Trabalhos de caracterização do património nacional dirigidos pelo ICNB
para o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho)
Estudos e levantamentos de caracterização efectuados nas diferentes
fases da AIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor.
Estudos e levantamentos do património cultural e arqueológico,
efectuados pelo Projecto Arqueológico da Região de Moncorvo, PARM.

A consulta de todos estes inventários não identificou, para esta zona, valores
arqueológicos ou habitats ou espécies de interesse conservacionista, ou
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elementos que possam indiciar que, numa abordagem de maior detalhe, estes
habitats ou espécies possam ocorrer na área de implantação do projecto.
Para a definição do âmbito dos descritores relativos aos Sistemas Ecológicos
deste projecto, na ausência de valores classificados do património natural, os
estudos e propostas orientar-se-ão para a valorização ambiental e ecológica das
áreas, integrada nos processos de recuperação paisagística das áreas exploradas
e envolventes. Considerando que esta é uma região com características rurais, no
entanto muito marcada pela actividade mineira do passado recente, os estudos
dos Sistemas Ecológicos irão orientar-se sobretudo para a recuperação global das
áreas exploradas e suas envolventes e devem perspectivar a maximização dos
potenciais impactes positivos do planeamento das actividades inerentes à
exploração, o que deverá condicionar o dimensionamento, o faseamento e a
definição dos diferentes horizontes temporais do projecto global.

II.7.1. Áreas Sensíveis, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
Nos termos da alínea b), do artigo 2º do Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com
a nova redacção que foi dada pelo Decreto-lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, são
classificadas como Áreas Sensíveis:
As Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93,
de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
227/98, de 17 de Julho,
Os Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação, ZEC, e
zonas de protecção especial, ZPE, classificadas nos termos do DecretoLei nº 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas nº 79/409/CEE
e 92/43/CEE;
As Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de
interesse público definidas nos termos da Lei nº 13/85, de 6 de Julho;
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Analisando a cartografia, Plantas de Condicionantes e Ordenamento, constantes da
Resolução de Conselho de Ministros, RCM nº 24/95, de 23 de Março, PDM de Torre
de Moncorvo, a Resolução de Conselho de Ministros, RCM nº 115-A/2008, de 21 de
Julho, que institui o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 e a informação
cartográfica disponível no site do ICNB, verifica-se que a zona de implantação do
Projecto de Exploração das Minas de Moncorvo, não abrange, nem tem numa
distância inferior a dois quilómetros, nenhuma Área Sensível.
A análise das Plantas de Condicionantes e Ordenamento, do PDM de Torre de
Moncorvo, revela a inexistência de incompatibilidades entre as Área de extracção,
Mina, Área de concessão de exploração, Área de tratamento e beneficiação, Anexos
mineiros, e a Área de transporte e escoamento e a classificação do território como
Reserva Agrícola Nacional, RAN.
A única área de sobreposição pontual, com RAN, poderá ocorrer na área proposta
para a implantação da barragem de rejeitados e apenas pontualmente, situação
que poderá ser eliminada com o desenvolvimento mais rigoroso do projecto da
referida barragem. A Reserva Agrícola Nacional, cujo regime está estabelecido no
Decreto-lei nº 73/2009, de 31 de Março, constitui uma restrição de utilidade
pública de âmbito nacional.
No que respeita à Reserva Ecológica Nacional, REN, cujo regime é definido pelo
Decreto-lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, existe uma sobreposição parcial entre a
área de concessão de exploração, e a tipologia definida na alínea b), do nº 8, do
artigo 10º, Classes de Espaços, do PDM de Torre de Moncorvo, como “Depósito
Mineral a Proteger”, e no seu artigo 48º, e a REN cartografada nas suas Plantas de
Condicionantes e Ordenamento. Ocorrem ainda sobreposições pontuais entre a
área de transporte e escoamento e a REN de Torre de Moncorvo. Assim, deverá ser
solicitada a aplicação do regime previsto no artigo 16º, Alteração de delimitação da
REN, artigo 17º, Relevante Interesse Geral e artigo 21º, Acções de Relevante
Interesse Público, do DL nº 166/2008.
Esta sobreposição com áreas incluídas e classificadas na REN, constitui mais um
factor determinante no estabelecimento do programa de faseamento das frentes
de trabalho de exploração da mina, evitando assim que a abertura de grandes ou
múltiplas frentes de trabalho, contribua para o aumento de intervenções sobre área
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de REN. O programa de trabalhos deverá prever que a abertura de uma nova frente
só poderá ocorrer em paralelo temporal e funcional com a recuperação ambiental e
paisagística de uma frente em encerramento.

II.7.2. Servidões Administrativas, Condicionantes, Equipamentos e Infraestruturas potencialmente afectados pelo projecto
As servidões administrativas e condicionantes expressas no PDM de Torre de
Moncorvo, foram acauteladas, em termos de apreciação de incompatibilidades, no
desenvolvimento do projecto, bem como os espaços canais e as infra-estruturas,
nomeadamente rodoviárias e energéticas. Tendo em conta que não se perspectiva
a utilização de infra-estruturas rodoviárias existentes, para o transporte e o
escoamento do minério ou do concentrado de minério, a utilização da rede viária
existente não será afectada significativamente pelo funcionamento do projecto
mineiro.

II.8. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO E PROCESSOS TECNOLÓGICOS PREVISTOS
Os depósitos de minério de ferro que constituem a zona de implantação do Projecto
de Exploração das Minas de Moncorvo, ocupam a linha de cumeada e a vertente sul
da Serra do Reboredo desde Apriscos até à Carvalhosa e o topo da colina do Cabeço
da Mua, correspondendo genericamente à área classificada na alínea b), do nº 8, do
artigo 10º, Classes de Espaços, do PDM de Torre de Moncorvo, como “Depósito
Mineral a Proteger”, e como tal cartografada nas suas Plantas de Ordenamento e
Condicionantes. Acresce ainda a instalação dos anexos mineiros que se prevê que
fiquem implantados na zona Industrial do Larinho, classificada na alínea b), do nº 3,
do artigo 10º, do PDM de Torre de Moncorvo como “área de expansão da zona
industrial de Torre de Moncorvo”.
Os estudos geológicos realizados permitiram identificar recursos medidos e
indicados de 552 Mtons, com um teor médio de 37% Fe. Adicionalmente, refere-se
uma estimativa de 2.000 Mtons de recursos inferidos. A grande dimensão do
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depósito de ferro de Moncorvo, número de afloramentos e jazidas e tipos de
minério, recomendam a elaboração de um plano de exploração faseado e
diferenciado. Serão identificadas as várias frentes de trabalho e faseada a sua
abertura e exploração em função de diversos critérios tais como, concentração de
ferro, custos de exploração, qualidade do minério, posicionamento das jazidas em
relação às unidades de tratamento, valor do minério no mercado, capacidade de
escoamento e incompatibilidades administrativas ou regulamentares.
A linha de produção terá início na jazida que o plano de exploração definitivo
determinar como a inicial e que será objecto do presente Estudo de Impacte
Ambiental.
Na área da mina, que será a céu aberto, será feita a primeira britagem.
O minério britado será transportado até à unidade de beneficiação, que constituem
os anexos mineiros, cuja instalação se prevê na zona industrial do Larinho, onde
será moído, passando depois pelas várias fases de separação e concentração de
minério de ferro. O concentrado obtido será transportado para a zona do Pocinho.
Serão avaliadas várias soluções de transporte até ao Pocinho.
Finalmente, o minério fino será escoado com recurso às soluções de transporte
fluvial ou ferroviário existentes no Pocinho. O Plano de escoamento e exportação do
concentrado de ferro, poderá implicar um investimento requalificador nas infraestruturas de transporte a partir do Pocinho.
O Faseamento do Projecto será concretizado em 3 etapas:
1ª Etapa – Pré-arranque – Terá a duração de um ano contado a partir
da atribuição da concessão de exploração. Durante esta fase serão
executadas as diversas instalações, regularizados os terrenos e
adquiridos os equipamentos e maquinaria. Conclusão previsível: final de
2011.
2ª Etapa – Fornecimento e montagem dos equipamentos – Neste
período serão montados e testados os equipamentos e maquinaria,
bem como a estrutura operacional incluindo a formação dos
trabalhadores. Conclusão previsível: final de 2012.
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3ª Etapa – Produção inicial - 2013/2018 – Durante esta fase terá início
a extracção e produção de concentrados de ferro. Prevê-se que a
produção se inicie em 2013 e em cinco anos se estabilize com uma
extracção de 2,7 Mtons de minério ROM, que originarão 1,5 Mtons/ano
de concentrados de ferro. Numa 2ª fase de exploração, a partir de
2018, poder-se-á evoluir gradualmente, para atingir como objectivo,
uma extracção máxima de 9 Mtons de minério ROM e uma produção de
5 Mtons /ano de concentrado de Fe, o que implicará a reavaliação do
projecto e eventual abertura de novas frentes de desmonte ou a
ampliação da inicial.

Os dados actualmente existentes recomendam que as primeiras fases do projecto,
os ensaios de exploração e o arranque da exploração mineira, deverão ser
concentrados na jazida da Mua, devido à excelente qualidade do minério e à
facilidade de exploração, dado que o minério se encontra à superfície, em
afloramento, permitindo uma exploração a céu aberto, com um bom volume de
extracção numa corta relativamente reduzida.
O desmonte será efectuado recorrendo à formação de bancadas, de espessura
variável, sendo o número de bancadas e a profundidade do desmonte, determinado
pela continuidade do corpo a ser explorado e pelos regulamentos em vigor. Desde
logo a situação superficial da jazida determina uma optimização do desmonte,
permitindo uma corta de pequenas dimensões, 20 hectares no final da 1ª fase,
durante a qual se prevê que se proceda a um desmonte de 15 Mtons, durante os
primeiros seis anos de exploração. O desmonte será realizado com recurso a meios
mecânicos e a cargas explosivas.
Segundo os dados de prospecção da MTI, a jazida da Mua, contem 82 Mtons de
minério, com uma percentagem média de 42,4% de Fe.
Considerando os cálculos preliminares, para um desmonte de 2,7 Mtons/ano de
ROM, só a jazida da Mua teria 30 anos de exploração. Considera-se ainda que o
desmonte de 2,7 Mtons/ano na Mua, com uma recuperação de 84% resultaria
numa produção de 1,5 Mtons/ano de concentrados com 65% Fe.
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Considerando o início da operação em 2013, mantendo uma produção estabilizada
de 1,5 Mtons/ano de concentrados, só a jazida da Mua funcionaria, com uma
produção estabilizada, até 2043.
Nas figuras seguintes apresenta-se a área de potencial exploração, pertencente ao
Cabeço da Mua.

Figura 4 Coroamento da Mua – Afloramento de Minério

Figura 5 e Figura 6 Cabeço da Mua – Afloramentos de Minério

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

21

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO PARA A
EXPLORAÇÃO DAS MINAS DE FERRO DE MONCORVO

Figura 7 e Figura 8 Vista Geral da área de intervenção – Afloramentos de Minério

No Quadro 1 apresenta-se a produção estimada para a exploração da Mua, em ROM
(Run-of-mine, que corresponde ao minério bruto, obtido directamente da mina) e
em concentrados com 65% de Fe.
Quadro 1 Tabelas de Produção
ROM (TON)

CONCENTRADOS A 65% FE (TON)

2.700.000

1.500.000

Produção Mensal

225.000

125.000

Produção Diária

7.500

4.167

Produção Anual

Prevê-se uma exploração tal como esquematizado na Figura 9.
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MINA – CORTA DE 20 HA NO
COROAMENTO DA MUA

1
2
3
4
5
6

Utilização de explosivos e meios mecânicos, transporte
para trituradores. O 1º tratamento decorrerá na frente de
desmonte. O minério é reduzido à granulometria de 60mm.

Transporte do minério ROM em tela transportadora de
4500 m até à zona industrial do Larinho, onde é expurgado
de estéreis na lavaria. O estéril será colocado em locais
preparados, de modo a servir na futura recuperação do
local de extracção.
O minério é descarregado no moinho de pulverização,
(grinding mill), seguindo-se um 1º estágio de separação do
minério e dos estéreis, em ambiente coberto e protegido
para evitar ruído e poeiras.

Depois de pulverizado o minério passa para a fase de
separação, sendo utilizados separadores magnéticos e
depósitos de flotação.

Obtido o concentrado de ferro, este é transportado através
de tela transportadora até ao armazenamento junto ao
ancoradouro no Pocinho.

Do Pocinho será exportado por via fluvial ou ferroviária.

Figura 9 Esquematização funcional da exploração
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II.9. LISTA

DAS

PRINCIPAIS ACÇÕES

DE INSTALAÇÃO,

CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO

E

DESACTIVAÇÃO
II.9.1. Tipos de materiais utilizados e produzidos
Os materiais produzidos serão concentrado de ferro em finos, com a possibilidade
de futuramente serem produzidas peletes, caso se venha a perspectivar a futura
instalação de uma unidade de peletização na região. A energia utilizada no projecto
actualmente em desenvolvimento, será eléctrica, fornecida a partir de postos de
transformação próprios.

II.9.2. Abastecimento de água
Prevê-se que o abastecimento de água seja efectuado com origem em recursos
hídricos superficiais a determinar.

II.9.3. Principais tipos de efluentes, resíduos e emissões produzidos
Efluentes
A actividade de exploração não dará origem a efluentes líquidos industriais.
Resíduos Sólidos
Os resíduos produzidos serão os resultantes da reparação e manutenção dos
equipamentos, de óleos usados, filtros de óleo, baterias e pneus.
Emissões
As emissões originadas pela actividade de exploração do minério estarão
relacionadas com as poeiras e com o ruído.
O EIA deverá caracterizar os níveis sonoros e de empoeiramento da situação de
referência e prever a evolução para a situação operativa.
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II.10. COMPROMISSOS AMBIENTAIS DO PROPONENTE
A MTI propõe-se desenvolver e estruturar todo o processo produtivo subordinado ao
princípio da eco eficiência, ou seja, “produzir mais e melhor com menos impacte”,
em sintonia com a preservação dos recursos e da qualidade ambiental, por meio de
acções, programas e metas para cada área da produção.
O objectivo final é criar uma estratégia de gestão capaz de combinar o desempenho
económico com o desempenho ambiental, possibilitando processos mais eficientes
e melhores produtos e serviços, ao mesmo tempo que se reduz e racionaliza o uso
de recursos, a produção de resíduos e a poluição ao longo de toda a cadeia.
Pretende-se uma gestão capaz de gerar mais valor com menos impactes.
Todo o processo produtivo terá como premissa fundamental, o íntegro cumprimento
dos regulamentos, normativos e recomendações ambientais, assumindo como
objectivo a minimização dos impactes ambiental e paisagístico, a recirculação e
reutilização da água, o controle da emissão de partículas, ruído e vibrações, e a
utilização de equipamentos industriais e sistemas de transporte com o mínimo
impacte ambiental.
A MTI monitorizará o seu desempenho ambiental tendo como meta a redução da
sua “pegada ecológica”.

II.11. RELAÇÃO DO PROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR
O Projecto para a Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo deve ser ponderado,
pela sua dimensão e importância regional e nacional, à luz dos princípios
orientadores propostos no PROT – Norte, independentemente da vinculação
regulamentar que esse instrumento da Política de Ordenamento do Território
estabeleça com um projecto de iniciativa privada.
A elaboração do PROT - Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de
Ministros, RCM nº 29/2006, de 23 de Fevereiro, no Quadro da Lei de Bases da
Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo e do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial.
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É ambição do PROT – Norte estabelecer um contributo efectivo no domínio do
ordenamento do território para um desenvolvimento harmonioso e sustentado da
Região do Norte. Para tal, deverá desenvolver, no âmbito regional, as opções
constantes do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e dos
Planos Sectoriais, servindo de quadro de referência e definindo as orientações para
as decisões da Administração e para a elaboração de outros instrumentos de
gestão territorial, em particular dos PDM.
A extracção de recursos minerais implica, geralmente, períodos de ocupação dos
terrenos que, se estendem por longos períodos, fazendo com que o planeamento
desta actividade seja, geralmente, encarado como um dos mais complexos
exercícios de planeamento tendo em vista a compatibilização dos mais variados
interesses, como por exemplo, dos industriais, das comunidades, das autoridades
locais, dos conflitos de usos de terras e da política de valorização de solos. O
compromisso entre a exploração dos recursos geológicos e a protecção ambiental é
possível e deve ser alcançado no seio de uma adequada política de ordenamento
territorial, tendo em conta as particularidades deste tipo de actividades ligada à
ocorrência e exploração de jazigos de depósitos minerais.
Deverão ser adoptadas pela indústria que explora os recursos geológicos
estratégias que conduzam à exploração sustentável destes recursos naturais. Estas
são algumas das linhas de orientação do PROT-Norte para os exercícios de
Planeamento e Ordenamento do Território na Região Norte.
O Projecto para a Exploração das Minas de Ferro de Moncorvo, desenvolve-se em
função de uma vinculação aos princípios regulamentares definidos em sede de
PDM, particularmente na alínea b), do nº 8, do artigo 10º, Classes de Espaços, onde
a maior parte da sua área de implantação é definida como “Depósito Mineral a
Proteger”, e como tal cartografada nas Plantas de Ordenamento e Condicionantes
deste Diploma Legal. Acresce ainda a instalação dos anexos mineiros na zona
Industrial do Larinho, classificada na alínea b), do nº 3, do artigo 10º, do PDM de
Torre de Moncorvo como “área de expansão da zona industrial de Torre de
Moncorvo”.
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II.12. PROGRAMAÇÃO
CONSTRUÇÃO,

TEMPORAL

EXPLORAÇÃO,

ESTIMADA

PARA

DESACTIVAÇÃO

E

AS

FASES

INSTALAÇÃO,

DE

RECUPERAÇÃO

AMBIENTAL

E

PAISAGÍSTICA, E A SUA RELAÇÃO COM O REGIME DE CONCESSÃO.

Prevê-se que o Faseamento do Projecto seja concretizado em 3 etapas:
1ª Etapa – Pré-arranque – Terá a duração de um ano contado a partir da
atribuição da concessão de exploração. Durante esta fase serão executadas as
diversas instalações, construídos os anexos mineiros, regularizados os terrenos
e adquiridos os equipamentos e maquinaria. Conclusão previsível: final de
2011.
2ª Etapa – Conclusão da construção dos anexos mineiros. Fornecimento e
montagem dos equipamentos – Neste período serão montados e testados os
equipamentos e maquinaria. Conclusão previsível: final de 2012.
3ª Etapa – Produção inicial - 2013/2018 – Durante esta fase terá início a
extracção de minério e produção de concentrados de ferro. Prevê-se que a
produção se inicie em 2013 e nos cinco anos seguintes se estabilize com uma
extracção de 2,7 Mtons de minério ROM que originarão 1,5 Mtons/ano de
concentrados de ferro. Numa 2ª fase de exploração, a partir de 2018, poder-seá evoluir gradualmente, para o objectivo, de uma extracção máxima de 9 Mtons
de minério ROM e uma produção de 5 Mtons /ano de concentrado de Fe, o que,
a ser perspectivado poderia implicar a abertura de novas frentes de desmonte
ou a ampliação da inicial.

A concessão de prospecção prevê no seu articulado que caso evolua para uma
concessão de exploração, esta terá um período de 30 anos com duas prorrogações
de 15 anos cada, ou seja um total de 60 anos.
Devido à grande dimensão das jazidas e ao período previsto para a exploração,
torna-se necessário formatar uma programação temporal que se concretiza por um
faseamento quinquenal para a abertura de cada frente de trabalho. Assim prevê-se
que possam vir a ser abertas, em sequências de cinco anos, 11 frentes de trabalho,
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algumas a céu aberto e outras em galeria. O desenvolvimento do Programa de
Trabalhos será condicionado nas suas opções qualitativas e quantitativas por um
conjunto de variáveis das quais se destacam, a concentração de ferro, custos de
exploração, qualidade do minério, posicionamento das jazidas em relação às
unidades de tratamento, valor actual no mercado, capacidade de escoamento e
incompatibilidade ambiental.
Esta previsão de faseamento permitirá um menor impacte ambiental e paisagístico
das diversas frentes de trabalho, dado que à medida que se prepara uma nova
frente de exploração, se iniciam os trabalhos de recuperação ambiental e
paisagística das áreas anteriormente exploradas. Pretende-se assim manter um
ritmo de exploração constante, sem que o impacte do projecto extracção e
tratamento incida sobre a totalidade da área de exploração, mas apenas incida
sobre áreas pontuais e previamente determinadas.
Em todas as frentes de trabalho que vierem a ser abertas, as fases de exploração e
desactivação, serão objecto de Planos pormenorizados, respectivamente o Plano de
Lavra e o Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística.

III. ALTERNATIVAS
III.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO
Tratando-se de uma exploração de um recurso natural, com características
químicas e morfológicas específicas, cuja ocorrência e localização é imutável, não é
possível apresentar uma alternativa à localização das frentes de exploração.
No entanto, dada a grande dimensão do depósito de ferro de Moncorvo, número de
afloramentos e jazidas e tipos de minério, a localização das frentes de exploração
obedecerá a um plano de exploração faseado e diferenciado. Serão identificadas as
várias frentes de trabalho e faseada a sua abertura e exploração em função de
diversos critérios tais como, superficialidade do depósito, concentração de ferro,
custos de exploração, qualidade do minério, posicionamento das jazidas em relação
às unidades de tratamento, valor no mercado, capacidade de escoamento, e
constrangimentos regulamentares ou de ordenamento. Este Plano de exploração
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contemplará ainda a perspectiva da minimização e recuperação do impacte
ambiental e paisagístico causado pelas antigas explorações e escombreiras,
actualmente abandonadas, na totalidade da área de concessão.
No que respeita à área de instalação dos anexos mineiros, prevê-se que venham a
ser implantados na zona Industrial do Larinho, classificada na alínea b), do nº 3, do
artigo 10º, do PDM de Torre de Moncorvo como “área de expansão da zona
industrial de Torre de Moncorvo”, tendo em vista a redução dos impactes
ambientais. A barragem de rejeitados será localizada junto aos anexos mineiros,
numa área sem uma classificação particular, e a zona de transporte e escoamento
será implantada numa área de afectação de infra-estruturas energéticas e de
transporte, na margem do Rio Douro, no Pocinho.
A não aplicabilidade dos cenários de alternativas de localização determina uma
análise mais detalhada da definição de alternativas de parâmetros intrínsecos ao
projecto, como a dimensão, concepção, e metodologias processuais.
Para a decisão, por parte do proponente, dos cenários a apresentar como mais
favoráveis concorrem ainda externalidades como os factores económicos e
financeiros, a capacidade de minimização ou eliminação de impactes ambientais
negativos e parâmetros inerentes ao faseamento da recuperação paisagística.

IV. IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES COM IMPACTES AMBIENTAIS MAIS
SIGNIFICATIVOS
IV.1. IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR

DAS

ACÇÕES

INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO

OU
E

ACTIVIDADES

DESACTIVAÇÃO

FASES

NAS
COM

DE

POTENCIAIS

IMPACTES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS
Fase de Exploração
O EIA a desenvolver pretende identificar todas as componentes do projecto
susceptíveis de provocar impactes, bem como, prever/avaliar os impactes que
serão induzidos pelo projecto nos factores ambientais da área em estudo.
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Nesta fase preliminar é possível enumerar as seguintes considerações:
Atendendo a que a área de implantação do projecto se encontra,
praticamente, desprovida de solos e vegetação, apresentando-se
grande parte da sua superfície com o afloramento de ferro à vista, não
são expectáveis impactes significativos relacionados com a destruição
da camada de solo e do coberto vegetal;
Do ponto de vista da socioeconomia, são esperados impactes positivos
ao nível da criação de emprego e da vitalização económica e
demográfica, podendo ocorrer alguns impactes negativos devido à
alteração dos padrões produtivos correntes.
Apesar de se prever a utilização de explosivos no método de exploração,
consideração que, face às características dos mesmos, não se prevêem
impactes significativos relacionados com vibrações e ondas de choque;
Apesar de, na área de exploração se verificar a presença de linhas de
água, e considerando que a actividade de exploração não dará origem a
efluentes, não são expectáveis impactes significativos na rede de
drenagem natural.

Desta forma, prevê-se que os principais impactes negativos na fase de exploração
estejam relacionados com o ruído, o empoeiramento e com a escavação
resultante da extracção do minério. De facto, estes impactes têm um grau de
significado directamente proporcional à quantidade e tipo dos meios produtivos
utilizados, nos casos do ruído e do empoeiramento, e à dimensão e acessibilidade
visual da área intervencionada, no caso das actividades de extracção
propriamente ditas.
Especificamente para o projecto apresentado, é já do conhecimento que, as
consequências resultantes da utilização de explosivos não serão relevantes e que
a escavação será condicionada pela espessura da camada superficial de minério
de ferro.
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De qualquer forma, os impactes identificados serão alvo de análises qualitativas
e quantitativas, recorrendo-se, sempre que possível, a técnicas de previsão, tendo
em vista uma caracterização rigorosa dos seus graus de significado e
magnitudes.

Fase de desactivação
Na fase de desactivação poderão ocorrer impactes negativos significativos se não
forem implementadas adequadas medidas de recuperação paisagística e sócio
económica.
Estes impactes ficariam a dever-se ao abandono da área intervencionada, cuja
principal consequência seria a degradação da paisagem e a redução do nível de
emprego. Para que tal situação não se verifique, será essencial preparar com
antecedência, o encerramento da área de exploração, de acordo com um Plano
de Lavra em integração com o Plano de Recuperação Paisagística e de um Plano
contendo medidas de adaptação social e económica.

IV.2. HIERARQUIZAÇÃO

DO

SIGNIFICADO

DOS

POTENCIAIS IMPACTES IDENTIFICADOS,

E

DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PROFUNDIDADE DE ANÁLISE E ESTUDO
Pretende-se que o EIA caracterize a situação ambiental decorrente da actividade
de exploração do minério, pelo que se propõe a análise dos seguintes impactes:
Impactes da exploração
Impactes socioeconómicos
Impactes dos resíduos sólidos produzidos
Impactes do empoeiramento
Impactes do ruído
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Impactes das vibrações
Impactes da circulação de veículos
Impactes das desmatagens e remoção dos solos

IV.3. IDENTIFICAÇÃO

DOS

FACTORES AMBIENTAIS RELEVANTES,

EM

FUNÇÃO

DA

HIERARQUIZAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES AMBIENTAIS
Tendo em conta os potenciais impactes negativos, propõe-se que sejam
analisadas as implicações do projecto nos seguintes factores ambientais:
Paisagem
Solos
Recursos Hídricos
Fauna e Flora
Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Acústico
Socioeconomia
Rede Viária
Património Arqueológico e Arquitectónico
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IV.4. IDENTIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES E DE OUTROS GRUPOS SOCIAIS POTENCIALMENTE
AFECTADOS OU INTERESSADOS PELO PROJECTO
A área de exploração encontra-se afastada de aglomerados populacionais, sendo
Felgar a povoação mais próxima, situada a 1.600 m para Norte.
O Quadro 2 indica a distância e o posicionamento geográfico das povoações mais
próximas da área de projecto.
Quadro 2 Distância e Posicionamento geográfico das povoações
POVOAÇÕES

DISTÂNCIA (M)

POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO

Felgar

1 600

N

Souto da Velha

2 300

NE

Carvalhal

2 600

SO

Larinho

4 940

NO

Carviçais

5 600

SE

Felgueiras

6 650

SSO

Torre de Moncorvo

8 400

O

V. PROPOSTA

METODOLÓGICA

PARA

CARACTERIZAÇÃO

DO

AMBIENTE

AFECTADO E SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJECTO, PARA CADA
FACTOR AMBIENTAL RELEVANTE
V.1. OBJECTIVOS DA CARACTERIZAÇÃO, RELAÇÃO COM IMPACTES SIGNIFICATIVOS
Os objectivos são a caracterização da situação de referência e o diagnóstico do
estado do ambiente na área de implantação do projecto.

V.2. TIPO DE INFORMAÇÃO A RECOLHER, INCLUINDO LIMITES GEOGRÁFICOS E TEMPORAIS
A área de exploração abrange uma superfície intervencionada com escavação a
céu aberto, que poderá atingir no final desta fase de trabalho uma corta de 20
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hectares,

localizados

entre

a

latitude

41°11’42.21"N

e

a

longitude

6°57’18.16"W.

Esta área será caracterizada nos domínios Biofísico, Socioeconómico e
Patrimonial, com base da informação disponibilizada por diversas entidades
públicas, consultas bibliográficas e levantamentos de campo.
Será designada por “área de projecto”, uma área centrada na área em estudo,
formada pela área de implantação do projecto e pela sua envolvente mais
próxima.
Os estudos propostos decorrem desde há cerca de um ano e prevê-se um prazo
de mais 4 a 5 meses para a sua conclusão.
Será ainda objecto de estudo, caracterização e análise pormenorizada, toda a
área da concessão de exploração que virá a ser solicitada, correspondendo a
parte da actual concessão de prospecção e pesquisa, bem como a área de
recursos inferidos, exterior à actual concessão, nomeadamente a zona a Sudeste
da Carvalhosa. Serão ainda analisadas as possíveis interacções e impactes
ambientais induzidos numa significativa área envolvente à área de concessão.

V.3. FONTES DE INFORMAÇÃO
As principais fontes de informação serão as seguintes:
Direcção Geral de Energia e Geologia - DGEG;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte, CCDRN;
Direcção Regional da Economia do Norte
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte;
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo;
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Museu do Ferro de Moncorvo;
Projecto Arqueológico da Região de Moncorvo, PARM;
Instituto Nacional da Água, INAG;
Instituto de Meteorologia;
Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, ICNB;
Instituto Português de Arqueologia;
Instituto Português do Património Arquitectónico;
Instituto Nacional de Estatística;

V.4. METODOLOGIAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
A pesquisa e recolha de dados/informação para cada factor ambiental
identificado, será efectuada das seguintes formas:
Consultas bibliográficas
Consultas, directas ou pela internet, de entidades oficiais
Relatos de habitantes locais
Levantamentos de campo

A informação relativa a cada factor ambiental será organizada e tratada com a
aplicação das seguintes técnicas de análise de dados:
Cartografia
Gráficos
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Tabelas
Diagramas
Matrizes
Modelos qualitativos e quantitativos

A informação ficará apta a ser comparada com diversos parâmetros indicadores
do estado do ambiente e com a legislação ambiental portuguesa.

V.5. CARTOGRAFIA A UTILIZAR
Para a elaboração do EIA recorrer-se-á às cartas militares à escala 1:25.000, n.º
118, nº 119, nº 130 e nº 131. Serão ainda utilizados os ortofotomapas da região,
bem como as cartas de uso do solo, carta geológica, cartografia anexa ao PDM de
Torre de Moncorvo, nomeadamente cartas de condicionantes e de ordenamento e
cartografia do sistema de informação do património natural de Portugal, ICNB,
SIPNAT.

V.6. SÍNTESE

DA

PROPOSTA METODOLÓGICA

DE

CARACTERIZAÇÃO

DO

AMBIENTE

AFECTADO
No Quadro 3 é apresentada uma proposta metodológica de caracterização do
ambiente afectado para todos os descritores identificados, tendo em conta os
aspectos atrás mencionados.
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Quadro 3 Síntese da proposta de caracterização do ambiente afectado

DESCRITOR
AMBIENTAL
Paisagem

METODOLOGIAS DE
OBJECTIVOS DE CARACTERIZAÇÃO

TIPOS DE INFORMAÇÃO

FONTES DE INFORMAÇÃO

RECOLHA E TRATAMENTO

CARTOGRAFIA

DE INFORMAÇÃO

Análise fisiográfica, descrição do

- Visitas ao local

- IGEO

Análise biofísica

tipo de paisagem, definição de

- Fotografia aérea

- CCDR-Norte

locais com visibilidade e

- Carta Militar

- Visitas de campo

capacidade de absorção

- Carta de ocupação do

Carta fisiográfica,
hipsométria e declives

solo
Solos e Uso dos

Determinação das características

- Carta de uso do solo

- Direcção Regional

Recolha e

- Extracto do PDM

Solos

dos solos e identificação dos

- Fotografia aérea

de Agricultura do

tratamento da

- Extracto da Carta de

principais tipos de uso do solo.

- PDM de Moncorvo

Norte

informação recolhida

Uso do Solo

Conservação das características

- IGEO

do solo e consequente redução de

- CCDR-Norte

fenómenos de erosão e

- CM Moncorvo

manutenção da permeabilidade

- Visitas de campo

Qualidade da

Determinação da qualidade da

- Plano de Bacia

- CCDR-Norte

- Síntese da

- Carta das fontes

Água

água superficial e subterrânea e

Hidrográfica

- Direcção Regional

informação recolhida

poluidoras (caso se

sua comparação com a legislação

- Legislação

de Agricultura do

- Análise de

verifique)
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em vigor. Inventariação de fontes

- Bibliografia

poluidoras

Norte

legislação

- Carta com

- INAG

- Análise da água das

informação sobre

- CM Moncorvo

linhas existentes na

qualidade da água

- Direcção Regional

área de concessão

de Economia
Socioeconomia

Análise da situação económica

- Bibliografia

- INE

- Tratamento e

local e regional e seu

- PDM Moncorvo

- CM Moncorvo

síntese da

desenvolvimento futuro

-

informação obtida

Património

Definir a presença de elementos

- Levantamentos de

- IGESPAR

- Prospecção

- Carta com os

Cultural

com valor patrimonial

campo

- CM Moncorvo

arqueológica no local

elementos de valor

- Bibliografia

- Visitas de campo

- Recolha e

patrimonial (caso se

tratamento da

verifique)

bibliografia
Ordenamento

Compatibilização com os Planos

- Instrumentos de

- CCDR- Norte

- Recolha e

- Extracto do PROT –N

do Território

Regionais e Municipais e com

ordenamento em vigor

- CM Moncorvo

tratamento da

- Extracto do PDM

Áreas Condicionadas ou Sensíveis

- Legislação

- DGOTDU

bibliografia e
legislação

Recursos

Caracterização geral da rede

- Plano de Bacia

- CCDR-Norte

- Recolha e

- Extracto da carta

Hídricos

hidrográfica que abrange a área e

Hidrográfica

- Direcção Regional

tratamento da

hidrogeológica

Superficiais e

dos sistemas subterrâneos

- Bibliografia

de Agricultura

informação recolhida

- Estudos de

- INAG

Monitorização

- CM Moncorvo

Subterrâneos
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- Carta hidrogeológica
Fauna, Flora e

Identificação de espécies e

- Listagem das

- Visitas de campo

- Recolha e

- Cartografia de

Habitats

habitats existentes e potenciais e

espécies existentes e

- Bibliografia

tratamento da

manchas com

seu estatuto de conservação, de

potenciais

- ICNB

informação recolhida

interesse para a

modo a contribuir para a sua

- Inventário e

conservação da

preservação, recuperação ou

observação local

natureza (caso se

reconversão

- Legislação

verifique)

Ambiente

Análise das fontes de ruído e

- Legislação

- CM Moncorvo

- Recolha e

- Cartografia com

Sonoro e

vibrações e identificação dos

. Mapa de Ruído da

- Visitas de campo

tratamento da

pontos de medição de

Vibrações

receptores sensíveis

CM Moncorvo

informação

ruído, fontes e

- Estudos de

- Medição de ruído

receptores sensíveis

Monitorização

ambiente

Resíduos e

Identificação e quantificação dos

- Legislação

- CCDR-Norte

- Recolha e

Efluentes

resíduos e efluentes gerados

- Bibliografia

- APA

tratamento da

- CM Moncorvo

legislação e

-

bibliografia
Clima

Caracterização climática e análise

- Bibliografia

- Instituto de

- Tratamento da

da sua afectação

- Dados da Estação

Meteorologia

bibliografia e dados

Climatológica

-

climatológicos
recolhidos

Geologia e

Descrição do local com

- Bibliografia

Geomorfologia

identificação das ocorrências

- Carta Geológica
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geomorfológicas e das formações
geológicas
Qualidade do Ar

Análise das fontes de poluição.

- Legislação

- CCDR- Norte

- Recolha e

- Cartografia com

Calculo da estimativa de emissão

- Bibliografia

- APA

tratamento da

fontes de poluição

de poluentes

legislação e
bibliografia

Rede Viária e

Caracterização da rede viária

- Bibliografia

- Estradas de Portugal

- Recolha e

- Cartografia de rede

Transportes

potencialmente afectada pelo

- Estudos de Tráfego

- CM Moncorvo

tratamento da

viária potencialmente

projecto. Caracterização do

- Estudo de

- Estudo de

bibliografia e

afectada

sistema de transportes

Acessibilidades à

Acessibilidades

estudos consultados

- Cartografia do

Concessão Mineira

sistema de
transportes utilizado
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V.7. INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
Propõe-se nesta fase, a selecção dos seguintes indicadores de monitorização
ambiental:
Recursos Hídricos
A monitorização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos tem como
objectivo fundamental a medição e controlo da quantidade e qualidade da
água no meio. Pretende-se acautelar o seu esgotamento ou diminuição
significativa e prevenir a eventual contaminação do meio hídrico.
O plano de monitorização a implementar deverá contemplar recolhas
periódicas de água na área de projecto, as quais serão posteriormente
encaminhadas para um laboratório de análises credenciado. Com os
resultados obtidos nas análises laboratoriais será elaborado o Relatório
Técnico que posteriormente será enviado à CCDR-Norte.

Qualidade do Ar
Deverão ser realizadas campanhas de monitorização de partículas (PM10),
junto das povoações mais próximas da área de concessão mineira.

Ruído e Vibrações
Deverão ser realizadas campanhas de monitorização de ruído ambiente
exterior na área de concessão mineira e junto das povoações mais
próximas.
Considerando a proximidade das povoações à área de concessão mineira,
deverão ser realizadas medições de vibrações, em termos de registo
temporal das 3 componentes (x, y, z) da velocidade da vibração originadas
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pelas detonações, e com registo da onda aérea (dB) originada pelas
detonações.

VI. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES
VI.1. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Nesta fase dos estudos ter-se-á como objectivo de identificação, avaliação e
previsão dos impactes do projecto, negativos e positivos, sobre os factores
ambientais já referidos.
Para os impactes que venham a revelar-se significativos, serão propostas
medidas mitigadoras e potenciadoras, conforme se tratem, respectivamente, de
impactes negativos ou de impactes positivos.
Seguidamente descrevem-se as abordagens metodológicas de análise dos
impactes associados aos factores ambientais propostos para estudo.

Impactes na Geomorfologia e na Paisagem
1) Apreciação das características paisagísticas e da qualidade visual da área do
projecto e sua envolvente
2) Identificação dos focos de impacte
3) Avaliação e previsão dos impactes com base em métodos analíticos de
acessibilidade visual e capacidade de absorção visual da área do projecto
4) Classificação dos impactes

Impactes nos Solos
1) Apreciação da tipologia e dos usos do solo na área objecto de intervenção
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2) Identificação dos focos de impactes
3) Avaliação e previsão dos impactes atendendo à quantidade de solo a remover
da área de exploração, verificação do destino dado aos solos removidos,
verificação dos trajectos utilizados pelos equipamentos móveis, levantamento
e quantificação dos resíduos produzidos e o destino que será dado aos
mesmos
4) Classificação dos impactes

Impactes nos Recursos Hídricos
1) Apreciação das características hidrológicas e hidrogeológicas da área do
projecto e sua envolvente
2) Identificação dos focos de impacte
3) Avaliação e previsão dos impactes na hidrologia superficial no que respeita a
eventuais intersecções de linhas de água causadas pelo desenvolvimento da
exploração e afectação da qualidade da água
4) Avaliação e previsão dos impactes na hidrologia subterrânea no que respeita
aos riscos de intersecção do nível freático e de infiltrações de poluentes
5) Classificação dos impactes

Impactes na Flora e Fauna
1) Apreciação das características ecológicas da área do projecto e da sua
envolvente
2) Identificação dos focos de impacte
3) Avaliação e previsão dos impactes na fauna com base na quantificação dos
níveis de ruído propagados para o exterior da mina, na verificação do grau de
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afectação das linhas de água e da qualidade de água, na verificação da
afectação dos habitats na área de exploração e sua envolvente
4) Avaliação e previsão dos impactes na flora no que respeita à destruição do
coberto vegetal e à afectação pelo empoeiramento propagado para o exterior
da mina
5) Classificação dos impactes

Impactes na Qualidade do Ar
1) Apreciação dos indicadores de qualidade do ar na área do projecto e da sua
envolvente
2) Identificação dos focos de impacte
3) Avaliação e previsão dos impactes na qualidade do ar no que respeita às
concentrações de poeiras produzidas na mina e propagadas para o seu
exterior, avaliação de potenciais emissões gasosas, verificação do regime dos
ventos e do posicionamento dos aglomerados populacionais e confronto dos
valores previstos com os valores admitidos pela legislação em vigor
4) Classificação dos impactes

Impactes no Ambiente Acústico
1) Apreciação dos indicadores da qualidade acústica da área do projecto e da
sua envolvente
2) Identificação dos focos de impacte
3) Avaliação e previsão dos impactes no ambiente acústico com base nos níveis
obtidos do ruído ambiente exterior, utilização de um modelo previsional da
propagação do ruído para o exterior da mina, elaboração de uma carta de
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ruído com o posicionamento dos aglomerados populacionais e confronto dos
valores obtidos com os valores admitidos pela legislação em vigor
4) Classificação dos impactes

Impactes no Clima
1) Apreciação das características climáticas da área em estudo
2) Identificação dos focos de impacte
3) Avaliação e previsão dos impactes no clima através da análise das potenciais
alterações provocadas ao regime de ventos, à temperatura e à humidade
relativa
4) Classificação de impactes

Impactes Socioeconómicos
1) Apreciação das características socioeconómicas da área em estudo
2) Identificação dos focos de impacte
3) Avaliação e previsão dos impactes, regionais e locais, na demografia e
dinâmica populacional, na estrutura urbana e equipamentos e na economia
regional e local
4) Classificação dos impactes

Impactes na Rede Viária e Transportes
1) Apreciação das características da rede viária na área em estudo, em
particular a que serve directamente a área de concessão
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2) Apreciação da capacidade e disponibilidade de transporte dos produtos
mineiros
3) Identificação dos focos de impacte
4) Avaliação e previsão dos impactes na rede viária e transportes com base na
quantificação do tráfego médio diário de veículos pesados oriundo e em
direcção à área de exploração, na verificação dos trajectos mais usados pelos
veículos pesados, verificação dos trajectos de transporte de minério,
atendendo às suas características construtivas e operativas, e disposição
relativamente a povoações
5) Classificação dos impactes

Impactes no Património Arqueológico e Arquitectónico
1) Apreciação dos valores patrimoniais da área em estudo, em particular dos
imóveis e/ou achados arqueológicos que se encontrem mais próximos da
área de concessão mineira
2) Identificação dos focos de impactes
3) Avaliação e previsão dos impactes no património construído considerando a
distância dos imóveis à área de concessão mineira e o avanço da exploração
4) Classificação dos impactes

VII. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO GERAL DE
MONITORIZAÇÃO
O Plano Geral de Monitorização incidirá sobre as implicações e consequências
ambientais da implementação do projecto de exploração, e consistirá num
programa de recolha sistemática de dados, cujo tratamento e análise
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disponibilizarão informação detalhada, sistémica e actualizada sobre o estado do
ambiente na área de influência do projecto de exploração das minas de ferro de
Moncorvo, visando detectar situações anómalas e implementar, atempadamente,
medidas e acções correctivas.
Este consiste na matriz utilizada para monitorizar os descritores ambientais críticos,
nomeadamente:
Geologia,
Recursos Hídricos Subterrâneos,
Recursos Hídricos Superficiais,
Ruído,
Paisagem,
Fauna e Flora,
Ordenamento do Território,
Arqueologia.
Esta matriz a aplicar aos descritores será constituída pelas seguintes fases:
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Objectivos

Acções de
Monitorização

Avaliação do
Desempenho

Medidas de Gestão
Ambiental

Figura 10 Estrutura Metodológica do Plano Geral de Monitorização

I – Identificação dos Objectivos de Monitorização
Para cada descritor ambiental considerado serão estabelecidos objectivos que
visam a comparação entre o desempenho ambiental estimado pelo Estudo de
Impacte Ambiental e o desempenho ambiental verificado durante as fases de
exploração e desactivação.

II – Caracterização das Acções de Monitorização
As acções a efectuar serão específicas para cada descritor considerado e
devidamente caracterizadas em relação aos seguintes factores:
Parâmetros a monitorizar
Área a monitorizar
Métodos de análise
Equipamentos
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Periodicidade
Entidade responsável pela execução e apreciação

III – Avaliação do Desempenho Ambiental do Projecto
Recorrendo às estimativas previstas no EIA, serão definidos os critérios de avaliação
de desempenho ambiental:
De acordo com o estimado,
Excede o estimado em termos positivos,
Excede o estimado em termos negativos.
Os desvios ao estimado no EIA sofrerão uma investigação de causas de modo a se
tomarem medidas correctivas de gestão ambiental que se verifiquem mais
adequadas.

IV – Medidas de Gestão Ambiental
As medidas de gestão ambiental aplicadas em termos de definição e identificação
das causas enunciadas na Avaliação de Desempenho Ambiental do Projecto serão:
Correcção de situações de não conformidade das acções de prevenção
ou de mitigação de impactes previstos no EIA
Correcção ou reforço das medidas previstas no EIA
Planos de contingência destinados a corrigirem danos decorrentes de
impactes não previstos no EIA
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O Plano Geral de Monitorização deverá conter uma proposta de periodicidade de
elaboração dos relatórios de monitorização, tal como previsto no n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, devendo seguir, com as necessárias
adaptações a cada caso concreto, a estrutura e o conteúdo definidos nas normas
técnicas constantes do anexo V à Portaria nº 330/2002, de 2 de Abril.
O Plano Geral de Monitorização deverá ser implementado durante todo o ciclo de
exploração, incluindo a fase de desactivação e recuperação ambiental e
paisagística.

VIII. PLANEAMENTO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VIII.1. PROPOSTA DE ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL:
Para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, EIA, será adoptada a estrutura
resultante das disposições do Anexo III, do Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio,
com a nova redacção que lhe foi conferida com a publicação do Decreto-lei nº
197/2005, de 8 de Novembro, bem como o estabelecido no Anexo II da Portaria nº
330/2001, de 2 de Abril. Assim, o EIA será apresentado em quatro volumes:
Volume I – Resumo não técnico (RNT);
Volume II – Relatório ou relatório síntese (RS);
Volume III – Relatórios técnicos (RT), quando necessário;
Volume IV – Anexos.

O Resumo não técnico, RNT, Volume I, constituirá o documento de suporte à
participação pública, descrevendo, de forma coerente e sintética, numa linguagem
e com uma apresentação acessível à generalidade do público, as informações
constantes do EIA, sendo apresentado em suporte de papel e informático selado.
O Relatório Síntese. RS, Volume II, deverá obedecer à seguinte estrutura:
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a) Introdução;
b) Objectivos e justificação do projecto;
c) Descrição do projecto e das alternativas consideradas;
d) Caracterização do ambiente afectado pelo Projecto;
e) Impactes ambientais e medidas de mitigação;
f)

Monitorização e medidas de gestão ambiental;

g) Lacunas técnicas ou de conhecimentos;
h) Conclusões;
O Relatório Técnico, RT, Volume III, corresponderá à compilação dos relatórios,
trabalhos, testes, ensaios e listagens de denominações técnicas, efectuados
durante a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, EIA.
Os Anexos, Volume IV, corresponderão aos documentos, cartografia e fotografias,
necessárias para uma melhor compreensão do EIA.

VIII.2. ESPECIALIDADES TÉCNICAS ENVOLVIDAS

NA

ELABORAÇÃO

DO

EIA

E

PRINCIPAIS

RECURSOS LOGÍSTICOS
As especialidades técnicas envolvidas na elaboração do Estudo de Impacte
Ambiental, EIA, do Projecto para a exploração das minas de ferro de Moncorvo,
serão:
Geologia, solos, ocupação de solos, geomorfologia;
Caracterização biofísica e recursos hídricos;
Socioeconomia e ordenamento do território;
Ecologia - Fauna, flora e habitats;
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Ambiente, qualidade do ar, ruído, clima e efluentes;
Paisagem, recuperação paisagística;
Património Histórico e Arqueológico;
SIG, cartografia, topografia e edição;

VIII.3. POTENCIAIS CONDICIONALISMOS

AO

PRAZO

DE

ELABORAÇÃO

DO

ESTUDO

DE

IMPACTE AMBIENTAL.
Não se prevêem condicionalismos ao prazo de elaboração do EIA, devido a
actividades de pesquisa, recolha, testes e tratamento da informação.

Bragança, 21 de Maio de 2010

O Coordenador da Equipa Técnica do EIA,

Arquitecto Carlos Guerra
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