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Serve o presente documento para dar resposta ao Pedido de Elementos Adicionais solicitado pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), em ofícios com a 

referência DAA/694/AIA de 18 de Fevereiro de 2010, relativo ao projecto “Pedreira Regato dos 

Medronhos”. 

 

Assim cumpre-nos informar que: 

1. Ecologia: 

 

1.1. Figura 3 
 

Não é possível obter melhor qualidade de imagem para a figura 3. 

 
Figura 3 - Exemplo do faseamento do desmonte de uma Pedreira em laboração. Fonte: IGM 

 

1.2. Informação fotográfica ilucidativa: 

Neste ponto apresentam-se fotografias ilustrativas de: (a) enquadramento local da pedreira; (b) 

biótopos. 

 

(a) Enquadramento local da pedreira 

As fotografias seguintes ilustram o enquadramento da pedreira na área envolvente mais próxima. 
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Figura 1 – Vista panorâmica da pedreira a partir do quadrante Este 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Vista panorâmica da pedreira a partir do quadrante Sudeste 
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(b) Biótopos 

O conjunto de figuras apresentadas a seguir ilustra os biótopos em presença na área da pedreira e 

na área de estudo. 

 

Matos (F5.33 – Pseudomaquis Ibéricos, onde se incluem os piornais e os matos (CORINE 

3.2.3)) – Ver figuras 3 e 4 

Estas zonas de mato são caracterizadas pela abundante presença de giestas (Cytisus striatus e 

Cytisus multiflorus) que se desenvolvem em zonas rochosas de grande declive e nalguns casos na 

bordadura dos maciços rochosos. Trata-se de uma espécie autóctone perfeitamente adaptada à 

zona em estudo e amplamente distribuída por todo o território português. Nas figuras seguintes 

ilustra-se a presença destes matos na área de exploração da pedreira em estudo e numa área 

envolvente próxima da pedreira. 

 

 

Fotografia 3 – Mato de giestas na área da pedreira. 
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Fotografia 4 – Mato de giestas no caminho de acesso à área pedreira, na envolvente 

próxima. 

 

Pinhal (G3.72 – Florestas de Pinus pinaster (CORINE 3.1.2) – Ver figuras 5 e 6 

Tanto na área da pedreira como na área em estudo, surgem escassos exemplares de pinheiros 

(Pinus pinaster), podendo até nem serem considerados como um biótopo dado o seu reduzido 

porte e a sua reduzida densidade de cobertura. Nas figuras seguintes ilustra-se a presença dos 

pinheiros em duas zonas situadas no limite da área da pedreira. 
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Figura 5 – Pinheiros presentes numa zona limite à área da Pedreira 
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Figura 6 – Pinheiros presentes numa zona limite à área da Pedreira 

 

 

Zonas rochosas (H3.62 – Vegetação escassa em rocha meteorizada ou em afloramento 

(CORINE 3.3.3)) – Ver figuras 7 e 8 

Nestas zonas incluem-se as rochas não intervencionadas. Nos maciços rochosos apenas se 

desenvolve o estrato herbáceo, sendo composto por espécies tipicamente deste ambiente como é 

o exemplo do Sedum arenarium e o Umbelicus rupestris.  

Na figura seguinte ilustra-se o afloramento rochoso que surge numa área envolvente à pedreira, 

dentro da área de estudo. 
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Figura 7 – Zona rochosa na área de estudo da pedreira 

 

Na figura seguinte ilustra-se o estrato herbáceo que acompanha os maciços rochosos numa zona 

envolvente à pedreira, dentro da área de estudo. 
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Figura 8 – Estrato herbáceo associado ao maciço rochoso na área de estudo 

 

 

 

Zonas rochosas (J3.2 – Explorações a céu aberto em actividade, incluindo pedreiras 

(CORINE 1.3.1) – Ver figuras 9 e 10 

Estas zonas encontram-se totalmente desnudadas ou apenas com pequenas ervas anuais, 

correspondendo a zonas de exploração activa ou em fase de recuperação, ou ainda, como é o 

caso da Pedreira em estudo de frentes de exploração abandonadas. Uma parte da pedreira em 

estudo enquadra-se neste biótopo assim como as pedreiras existentes na envolvente. 

Nas figuras seguintes ilustra-se a pedreira em estudo. 
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Figura 9 – Área de exploração da pedreira em estudo e pedreira vizinha 
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Figura 10 – Frente de desmonte na área da pedreira vizinha (Vale do Coelho) 
 
 

1.3. Carta de localização e de enquadramento: 

No Anexo 1 apresenta-se a Planta de Enquadramento Regional com a localização georeferenciada 

da área da pedreira em estudo, a localização dos Sítios de Interesse Comunitário Alvão/ Marão e 

Romeu, a localização da Área Protegida Parque Natural do Alvão, a localização da Zona de 

Reserva para a exploração de recursos geológicos da Serra da Falperra e a indicação das Serras. 

No Anexo 2 (Carta de Biótopos) encontra-se a localizada a pedreira em estudo bem como outros 

elementos que foram considerados no presente estudo, tais como, linhas de água e estradas. 

No Anexo 3 (Planta – Pedreiras Envolventes). 

No Anexo 4 (Planta – Envolvente Sabrosa). 
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1.4. Distribuição espacial das principais manchas de vegetação e de ocupação actual do 

solo/cartografia dos biótopos presentes na área de influência da Pedreira: 

De acordo com o levantamento efectuado no terreno elaborou-se uma carta na qual se apresentam 

as manchas de vegetação identificadas, as linhas de água e a actual ocupação do solo numa área 

mais alargada relativamente à área em estudo. O levantamento desta informação encontra-se 

cartografado no Anexo 2 – Carta de Biótopos. 

A informação que está cartografada pode ser complementada e/ou cruzada através da visualização 

das fotografias que ilustram o enquadramento da pedreira e os biótopos identificados (ver ponto 

I.2) e através do conjunto de imagens que se apresentam seguidamente. Este conjunto de imagens 

tem como objectivo ilustrar a actual ocupação do solo na área envolvente da pedreira. 

Nas fotografias 11 e 12 pode-se visualizar a presença de campos de cultivo e/ ou pastagens, 

localizados a Este da pedreira em estudo, que são mantidos pela população de Barrela. Estes 

campos não se encontram a área de exploração da pedreira em estudo nem no limite próximo, ou 

seja, não é expectável qualquer influência provocada pela actividade extractiva. 

Estes campos de biodiversidade enriquecida encontram-se ao longo das margens do rio Pinhão, 

podendo considerarem-se unidades de habitats com elevada importância para o reequilíbrio 

ecológico daquele território.  

 

 

Figura 11 – Campos de cultivo e/ ou pastagem localizados a Este da pedreira em estudo 
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Figura 12 – Pormenor de um campo de cultivo e/ ou pastagem 

com vista para a pedreira em estudo 

 

É ainda possível observar as linhas de árvores de folha caduca que acompanham as linhas de 

água, como os carvalhos (Quercus pyrenaica), salgueiro-preto (Salix atrocinerea Brot.) e bétulas 

(Betulaceae) em associação com fetos e juncos. Os exemplares destas espécies arbóreas apenas 

surgem ao longo da linha de água e cuja abundância não é muito significativa. Na área da 

Pedreira, incluindo zona a ampliar, não foi identificada qualquer linha de água. Na figura seguinte 

ilustra-se uma linha de água típica da área em estudo. 
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Figura 13 – Vegetação caducifólia ao longo de uma linha de água na área em estudo. 

 

Numa distância próxima à área da pedreira (cerca de 850 metros em linha recta) encontra-se uma 

albufeira resultante do Rio Pinhão. A construção da barragem é relativamente recente pelo que as 

suas margens ainda não são acompanhadas pela típica vegetação ribeirinha, como se pode 

observar na figura 14.  

Nas margens do rio Pinhão encontram-se amieiros (Alnus glutinosa), freixos-de-folha-estreita 

(Fraxinus angustifolia), salgueiros (Salix spp.), vidoeiros (Betula alba) e choupos (Populus nigra), a 

que se associa um estrato arbustivo variado, constituído maioritariamente por urze-branca (Erica 

arborea), feto-ordinário (Pteridium aquilinum), medronheiro (Arbustus unedo), carqueja 

(Chamaespartium tridentatum), esteva (Cistus ladanifer) e silvados (Rubus spp.). Além disso, ao 

longo das margens do rio Pinhão surgem campos de cultivo e/ou pastagem com elevada 

importância em termos ecológicos.    
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Figura 14 – Albufeira localizada na proximidade da área da pedreira em estudo 

 

1.5. Indicação da localização das espécies de fauna por biótopo identificado  

Matos 

As espécies de fauna que se destacam pela sua diversidade e abundância nos matos identificados 

na área de estudo são as espécies da avifauna, tais como o chapim-real (Parus major), o papa-

figos (Oriolus oriolus), o pica-pau (Picus viridis), o tentilhão-comum (Fringilla coelebs), a cotovia-

pequena (Lullua arborea), o estorninho-preto (Stumus unicolor), o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus 

rubecula), o rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos), o abelharuco (Merops apiaster), a carriça 

(Troglodytes troglodytes), o cuco (Cuculus canorus), a poupa (Upupa epops), a felosa-do-mato 

(Sylvia undata), o pintassilgo (Carduelis carduelis), o gaio (Garrulus glandarius), a pega (Pica pica), 

a rola-comum (Streptopelia tutur), a perdiza-comum (Alectoris rupa) e o falcão-abelheiro (Pernis 

apivorus). Este biótopo oferece condições para nidificação, alimentação e descanso das espécies 

de aves identificadas. 

A comunidade de mamíferos mais abundante nos matos não apresenta grande importância por se 

tratar de espécies comuns de franca mobilidade e adaptabilidade, tais como, o coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculos), rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), a doninha (Mustela nivalis), a 

toupeira (Talpa occidentalis), o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e o leirão (Eliomys 

quercinus L.). Este biótopo oferece condições para nidificação, alimentação e descanso das 

espécies de mamíferos identificadas. 
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É possível surgirem neste biótopo, com relativa abundância, espécies de répteis como a lagartixa-

do-mato (Psammodromus algirus), o sardão (Lacerda lépida) e a cobra-rateira (Malpolon 

monspessulanus). Este biótopo oferece condições para nidificação, alimentação e descanso das 

espécies de répteis identificados. 

As espécies de anfíbios na zona de mato não têm expressão. 

 

Pinhal 

Tal como já referido, os exemplares de pinheiros são escassos, de porte reduzido e de reduzida 

densidade de cobertura, ou seja, encontram-se alguns pinheiros dispersos no mato. Assim, a fauna 

que ocorre nas zonas de mato é sensivelmente igual à que ocorre nas zonas em que surge o 

pinhal, constituindo excepção ao facto dos pinheiros serem utilizados para nidificação, para 

descanso, e para alimentação de algumas espécies de aves. 

Algumas espécies de aves como a rola-comum (Streptopelia tutur), a poupa (Upupa epops) e o 

pica-pau (Picus viridis) podem ser encontradas a procurar insectos nos pinheiros, nos quais 

também constroem os seus ninhos. Também aves de rapina como falcão-abelheiro (Pernis 

apivorus) escolhem estas árvores para descanso e para procura de presas. 

É possível observar mamíferos, como o esquilo (Sciurus vulgaris) refugiam-se e procurem alimento 

neste meio. 

 

Zonas rochosas 

As zonas rochosas da área em estudo caracterizam-se pela escassa vegetação arbórea, arbustiva 

e subarbustiva. Nestas áreas ganham expressão espécies tipicamente deste ambiente como é o 

exemplo do Sedum arenarium e o Umbelicus rupestris. 

Este biótopo constitui habitat preferencial de alguns répteis como sardanisca-ibérica 

(Psammodromus hispanicus), a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e o sadão (Lacerda 

lépida).  

A comunidade de mamíferos também procura este tipo de biótopo, como mos exemplo, o coelho-

bravo (Oryctolagus cuniculos) para se refugiar em tocas. É possível observar, nestas zonas, 

dejectos de coelho-bravo (Oryctolagus cuniculos). 

Por se tratar de zonas rochosas com expressão significativa, e considerando a existência de locais 

com apetência para albergar colónias de morcegos, não se encontraram reentrâncias rochosas ou 

grutas que pudessem servir como local de refúgio destes mamíferos, nem foram observados 

indícios reveladores da sua presença. 
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Algumas espécies de aves também estão perfeitamente adaptadas a este tipo de biótopo, sendo 

comum observar espécies como chapim-real (Parus major), o papa-figos (Oriolus oriolus), o 

estorninho-preto (Stumus unicolor), o abelharuco (Merops apiaster) e a pega (Pica pica) 

alimentarem-se de insectos existentes nas rochas. As zonas rochosas servem também de zonas 

de descanso e caça para as espécies de aves identificadas. 

As espécies de anfíbios na zona de mato não têm expressão. 

 

Zonas rochosas intervencionadas 

Estas zonas correspondem a zonas intervencionadas, em exploração activa, em fase de 

recuperação ou em abandono, encontrando-se totalmente desnudadas ou com pequenas ervas 

anuais. 

Estas zonas apesar de terem provocado a destruição de habitas e de afugentarem alguns 

mamíferos, aves e répteis, não constituem uma barreira física à mobilidade destas espécies 

podendo-se afirmar que durante o período nocturno estas zonas são visitadas por algumas 

espécies de mamíferos, como por exemplo, o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculos). 

É possível, também, observar nas imediações da área de exploração da futura pedreira espécies 

de répteis, como por exemplo, a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e o sadão (Lacerda 

lépida). 

 

Linhas de água 

As linhas de água identificadas na área em estudo são de regime temporário, ou seja, apenas 

oferecem um ambiente húmido, com presença de água, no período das chuvas. Assim, este 

biótopo apenas oferece condições para a ocorrência de espécies de anfíbios durante o período da 

chuva, sendo que só foi possível confirmar a presença da rã-verde (Rana peresi) e do sapo-comum 

(Bufo bufo). 

Uma vez que estas linhas de água estão enquadradas e dão continuidade às zonas de mato e de 

zonas rochosas, este biótopo serve de bebedouro às espécies de mamíferos como o coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculos), o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), a doninha (Mustela nivalis), a 

toupeira (Talpa occidentalis), o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e o leirão (Eliomys 

quercinus L.) e às espécies de aves identificadas e que ocorrem nas zonas de mato e pinhal. 

Também as espécies de répteis estão perfeitamente adaptados a este tipo de biótopo sendo 

possível observar ao longo destas linhas de água espécies como sardanisca-ibérica 

(Psammodromus hispanicus), a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e o sadão (Lacerda 

lépida).   
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Rio Pinhão 

O rio Pinhão e as suas margens oferecem excelentes condições ao desenvolvimento do biótopo 

aquático e zonas húmidas, sendo a diversidade destas áreas enriquecida pela presença de 

pastagens e lameiros de gramíneas. Estas zonas ribeirinhas favorecem a interacção do meio 

aquático com o meio terrestre adjacente, originando um sistema ecológico aberto que permite o 

estabelecimento de relações tróficas e de simbiose entre os animais e as plantas dos ecossistemas 

dulçaquícola e terrestre. 

As aves aquáticas têm baixa representatividade na região devido à fraca expressão dos cursos de 

água e respectivas zonas ribeirinhas. Contudo, as espécies de aves identificadas na área em 

estudo, espécies típicas de matos e pinhal, onde encontram as melhores condições de abrigo e 

nidificação, dispersam para as áreas envolventes em busca de alimentação, nomeadamente, para 

o biótopo aquático.  

Ainda é possível observar e encontrar espécies que nidificam em silvados e outra vegetação 

ripícola, tais como, o melro-preto (Turdus merula), o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), a 

alvéola-cinzenta (Motacilla cinérea), a alvéola-amarela (Motacilla flava L.), o verdilhão (Carduelis 

chloris), o gaio (Garrulus glandarius) e o pombo-torcaz (Columba palumbus). 

Algumas espécies de mamíferos procuram a galeria ripícola em busca de alimentação, tais como, 

o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculos), a toupeira (talpa occidentallis), a doninha (Mustela nivalis), 

o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e o texugo (Meles meles). Já a toupeira-de-água 

(Galemys pyrenaicus) e a lontra (Lutra lutra) estão perfeitamente adaptadas e distribuídas ao longo 

do rio Pinhão. De referir que a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) se encontra inserida na 

categoria “vulnerável” e com estatuto de conservação definido no Decreto-Lei n.º 49/2005.  

A presença de anfíbios é também esperada em zonas húmidas, ao longo do rio Pinhão, as quais 

oferecem condições de alimentação e reprodução. Dos anfíbios referenciados na área em estudo, 

apresenta estatuto de conservação definido no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, a 

salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) e a rã-verde (Rana peresi). Encontram-se, ainda, 

neste biótopo, o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), o sapo-comum (Bufo bufo) e a 

salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra). 

Esta galeria ripícola constitui uma habitat propício à ocorrência de espécies de répteis, como 

lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), o lagarto-de-água (Lacerda schreiberi) e o licranço 

(Blanus cinereus). 

A fauna piscícola da área em estudo é reduzida devido às características de caudal do rio Pinhão, 

sendo assinaladas espécies cuja presença é frequente nos cursos de água da região. Destas, a 

boga (Chondrostoma polylepis) é a única com estatuto de conservação definido no Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro.  
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1.6. Cruzamento da informação da vegetação com a da fauna, evidenciando as suas 

interrelações para cada um dos biótopos referidos: matos e zonas rochosas e biótopo 

fluvial, rural e florestal: 

A informação que dá resposta a estes pontos pode ser consultada nos pontos anteriores do 

presente aditamento.  

 

1.7. Estudo das interacções entre os diversos biótopos e dos corredores ecológicos 

existentes: 

A informação que dá resposta a estes pontos pode ser consultada nos pontos anteriores do 

presente aditamento. 

 

 
1.8. Atribuição da necessária relevância aos valores da flora e da fauna já identificados, 

sobretudo aos que apresentam estatuto de protecção, aprofundando o seu estudo, 

nomeadamente em termos da sua abundância, representatividade, valor ecológico, grau e 

factor de ameaça: 

O estudo da flora e da fauna indicou que a área da pedreira não é provida de um valor ecológico 

que possa ser considerado relevante, dada a fraca densidade de povoamento de espécies animais 

e vegetais. Concretamente na área onde está instalada a pedreira estas características acentuam-

se, devido a que em toda a sua envolvente próxima as actividades antrópicas se encontrarem bem 

desenvolvidas no que respeita a explorações de pedreiras e rede viária.  

Relativamente às espécies de fauna com interesse identificadas no Sítio Alvão/ Marão e que estão 

presentes na área de estudo e envolvente mais afastada, não serão afectadas pela laboração da 

pedreira tendo em consideração a natureza da actividade desenvolvida, a natureza dos habitats 

identificados e a insignificante abundância e representatividade das espécies de fauna protegidas 

que serão destruídos pela exploração da pedreira. Assim, podemos afirmar que a Pedreira em 

estudo não constituirá uma ameaça para os valores ecológicos protegidos no Sítio Alvão/ Marão. 

O Sítio engloba uma grande diversidade de habitats naturais, onde predominam os carvalhais de 

carvalho-roble e carvalho-negral e os matos baixos de ericáceas e/ ou tojos sobre substratos 

duros, tipo de vegetação que em Portugal apresenta uma relação máxima à escala mundial entre a 

diversidade fitocenótica e a área ocupada. São de destacar as turfeiras, que se caracterizam pela 

sua singularidade e que a nível nacional somente ocorrem de forma pontual, e ainda o habitat 

prioritário constituído por urzais-tojais húmidos de Erica Ciliaris e Erica tetralix e/ou Ulex minor. Em 

termos de flora é de sublinhar a ocorrência do extremamente ameaçado trevio-de-quatro-folhas 

(Marsilea quadrifolia), no seu último local de ocorrência em Portugal, e da precária Veronica 

micrantha. 
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O Sítio integra regiões montanhosas de grande importância para o lobo (Canis lúpus), sendo a 

densidade de alcateias nesta zona das maiores do nosso país, juntamente com as que se verificam 

nas regiões fronteiriças dos Sítios Montesinho/Nogueira e Serras da Peneda e Gerês (ver Anexo 

8). 

É um Sítio igualmente relevante para a conservação da fauna aquática e ribeirinha, sendo de 

destacar a sua importância para a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), a lontra (Lutra lutra) e a 

panjorca (Rutilus arcasii).   

Ocorrem várias espécies de morcegos ameaçadas, sendo de salientar uma colónia de hibernação 

de morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) e de morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus 

ferrumequinum). Relativamente à herpetofauna, salienta-se a presença do lagrato-de-água 

(Lacerda schreiberi) e da salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), espécies endémicas da 

Península Ibérica.  

 A área da pedreira em estudo não se encontra no interior da área do Sítio de Interesse 

Comunitário Alvão/ Marão apesar de estar relativamente próxima deste. 

De acordo com o estudo realizado constatou-se que a intervenção na área da pedreira não 

afectará os habitats naturais identificados no Sítio Alvão/ Marão. Apesar da proximidade da área da 

pedreira ao Sítio não foram identificados, na área de estudo e envolvente mais alargada, habitats 

protegidos no Sítio Alvão/ Marão. 

Podemos afirmar que a flora e os habitats naturais da área de estudo são distintos dos habitats do 

Sítio Alvão/ Marão, os quais pelos valores naturais levaram à classificação deste sítio e integrar a 

Rede Natura 2000. 

Relativamente à fauna, surge o lobo, com estatuto de conservação, e de acordo com entrevistas 

realizadas a residentes, não têm memória da presença do lobo neste local. Pode-se afirmar que a 

pedreira em estudo não induzirá efeitos negativos pois não constitui uma barreira física à 

passagem do lobo já que este local apenas será um local de passagem para o lobo.  

Quanto às espécies ameaçadas de morcegos presentes no Sítio Alvão/ Marão, não foram 

identificadas na área de estudo locais que pudessem servir como locais de refúgio nem forma 

observados indícios reveladores da sua presença. Também não é expectável que a área da 

pedreira influencie o ciclo de vida das espécies de morcegos ameaçadas que ocorrem no Sítio 

Alvão/ Marão.  

Já relativamente à toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) e à lontra (Lutra lutra), estas espécies 

bem adaptadas e distribuídas no biótopo fluvial, o rio Pinhão. Não é expectável que a laboração da 

pedreira em estudo provoque efeitos negativos sobre o rio Pinhão.  

Neste biótopo está também presente a herpetofauna identificada no Sítio Alvão/ Marão como o 

lagrato-de-água (Lacerda schreiberi) e a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica).   
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1.9. Metodologia e Levantamento de Campo: 

A caracterização da fauna e da flora foi efectuada através de observações no local em estudo e 

captação de imagens fotográficas em zonas próximas, inquéritos às populações vizinhas e 

consulta bibliográfica de modo a complementar o trabalho de campo. O levantamento de Campo 

decorreu durante dois dias em períodos distintos, contudo poderá não ser completo, pois não foi 

seguido totalmente o ciclo anual, pelo que muitas espécies não têm ou não apresentam os 

elementos necessários à sua identificação.  

 

 
2. Recursos Hídricos 

2.1. Autorização da Pedreira Vale Coelho para utilização da água e respectiva licença: 

Conforme Anexo 5. 

 

2.2. Planta com implantação da rede de drenagem de águas pluviais e da bacia de 

decantação a instalar: 

Conforme Anexo 6. 

 

2.3. Avaliar os impactes decorrentes da exploração nas linhas de água a jusante, 

nomeadamente no que respeita à qualidade da água e à interferência com o actual 

escoamento destas, bem como as medidas de minimização respectivas: 

Um eventual impacte, da exploração de uma qualquer massa mineral, sobre o troço das linhas de 

água localizadas para jusante da área em exploração, prende-se com o aumento de materiais que 

poderão ser transportados em suspensão (será desprezável o transporte de materiais dissolvidos) 

sempre que o caudal atinja dimensão suficiente para tal. Esta situação poderá apresentar dois 

efeitos distintos: 

• Por um lado um aumento da turvação da água diminuindo, em particular, a sua qualidade 

visual este efeito poderá ocorrer entre o limite jusante da área de exploração e a foz das 

linhas de água já no rio Pinhão, ocorrendo, contudo, uma diminuição gradual da turvação 

que, chegado ao rio Pinhão já será praticamente nula; trata-se de um impacte negativo, 

certo, pouco significativo, de abrangência local, temporário e facilmente reversível; 

• Por outro lado um possível aumento dos materiais em condições de se depositarem/ 

sedimentarem no leito da linha de água, contribuindo para um hipotético assoreamento da 

mesma; este efeito será sentido sobre as linhas de água no troço imediatamente a jusante 

da área de exploração; trata-se de um impacte negativo, certo, pouco significativo, de 

abrangência local, temporário e facilmente reversível. 
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Mesmo tendo em conta a avaliação efectuada para estes dois impactes (em particular a sua 

significância e a sua abrangência espacial), pode-se propor como medida de minimização a 

possibilidade de se executar uma pequena bacia de decantação, para as águas de escorrência 

superficial que atravessem a área de exploração, que permitirão a deposição dos materiais de 

granulometria fina que possam ser arrastados / transportados pelas águas superficiais. Desta 

forma será possível controlar a turvação da água e, ao mesmo tempo, regular a deposição de 

sedimentos no leito da linha de água evitando-se o seu assoreamento. 

 

2.4. Descrever o local onde se irão fazer as operações de lubrificação e manutenção das 

máquinas  

Estas operações são da responsabilidade das próprias marcas dos equipamentos em oficinas 

exteriores à pedreira. Numa eventualidade de ser efectuada na pedreira, as empresas da própria 

marca continuarão a ser as responsáveis por tais operações, utilizando bacias de retenção 

estanques próprias para a manutenção e recolhem os próprios resíduos. 

 

2.5. Esclarecer a afirmação: "A definição das futuras operações de esgoto promove a 

estabilidade dos taludes, permite a melhoria das condições de trabalho e protege a 

qualidade da água e respectivos aquíferos"  

Pretende-se dar realce à importância do esgoto ao longo das bancadas (o esgoto, resultante de 

águas pluviais, faz-se por gravidade para a bancada imediatamente inferior à custa de uma 

pequena inclinação com que estas são dotadas) e na envolvente da exploração (rede de 

drenagem) de forma a evitar o arrastamento de sólidos em suspensão (lamas) junto dos taludes de 

exploração e assim poder danifica-los, evitando ainda as águas perdidas junto dos locais de 

trabalho. A condução destas águas é efectuada para uma pequena bacia de decantação o que 

permite a recolha e o tratamento das mesmas. Prevenir-se-á deste modo o arrastamento de lamas 

para os caminhos e terrenos vizinhos e consequentemente afectação da qualidade das mesmas. 

  
3. Ordenamento do Território 

Conforme se refere no Plano de Pedreira: 

• No decurso da elaboração do presente EIA houve necessidade de reduzir ligeiramente a 

área proposta a licenciar de forma a um correcto ajustamento das coordenadas dos 

vértices da área a licenciar com os limites da pedreira vizinha denominada Vale do Coelho. 

A área proposta a licenciar com este E.I.A. é de 95.286 m2. Antes desta pequena 

correcção e aquando do pedido à AFN a área pretendida era de 95.502 m2. 
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• Existem discrepâncias entre a carta militar e as cartas de PDM, nomeadamente no limite 

dos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e de Sabrosa. Contudo a marcação da pedreira na 

carta militar está devidamente georeferênciada e localiza-se só no concelho de Vila Pouca 

de Aguiar. 

  

 
4. Resíduos 

4.1. Plano de Gestão de Resíduos que considere todos os resíduos susceptíveis de serem 

produzidos com a sua identificação e classificação LER, a definição da responsabilidade de 

gestão e identificação de destinos finais  

 

A empresa efectuará uma gestão adequada dos resíduos, pois estes serão armazenados em 

contentores devidamente identificados, quantificados e caracterizados de acordo com os códigos 

LER (Lista Europeia de Resíduos), segundo a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. Os resíduos 

serão armazenados nas instalações existentes, de forma a não originar impactes essencialmente 

ao nível da contaminação do solo. 

Os resíduos serão conduzidos e entregues a empresas devidamente licenciadas para a recolha e 

valorização dos mesmos. Para isso, serão acompanhados do Modelo A – Guia de 

acompanhamento de resíduos, nos termos do disposto na Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio 

(Transporte de Resíduos dentro do Território Nacional). 
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Quadro 1: Resíduos 

Resíduo Código LER                            Procedimento                                        Quantidade (ton) 

Resíduos Não Perigosos                                                                                                                    Previsão                 Gestor 

Restos de Rocha e 
algumas terras 

01 01 02 
“resíduos de 
extracção de 
minérios não 
metálicos” 

No caso de existirem algumas terras que sejam separadas 
e que não tenham utilização imediata, serão guardadas 
para serem utilizadas na recuperação paisagística da 
Pedreira. Está prevista a criação de um local temporário 
de deposição do resto de rocha (escombreira). 

1100 ----- 

Sucata 
16 01 17 

“Metais ferrosos” 

As sucatas da empresa são constituídas por peças de 
desgaste, embalagens metálicas e peças das máquinas. É 
um resíduo sólido e armazenado a granel, no armazém de 
apoio que serve como área de resíduos. 

1,80  

Pneus Usados 
16 01 03 

“Pneus Usados” 

Os pneus dos camiões de transporte e os pneus das 
máquinas de carga provenientes das respectivas 
substituições, ficam na empresa que efectua a 
substituição, que de acordo com o disposto no n.º 2 do 
Art.º 9º do Decreto lei n.º 111/2001, de 6 de Abril, 
“...não podem recusar-se a aceitar pneus usados para 
recolha, contra venda de pneus do mesmo tipo e na 
mesma quantidade”. 

1 VULCAL 

Resíduos Domésticos 

Outros resíduos 
urbanos e 

equiparados 

20 03 01 
“Outros resíduos 

urbanos e 
equiparados, 

incluindo misturas 
de resíduos” 

 

Estes resíduos são resultantes da actividade humana, 
nomeadamente restos de comida e outros resíduos do 
tipo doméstico. No local existem já recipientes próprios 
para a sua recolha, que posteriormente são transportados 
para local próprio. 

8500 L 
Câmara 

Municipal 

Resíduos Perigosos 

Óleos usados 

13 02 08 
“Outros óleos de 

motores, 
transmissão e 
lubrificação” 

Este resíduo é proveniente da lubrificação e mudanças de 
óleo de máquinas/equipamentos. As mudanças de óleo e 
o seu armazenamento são efectuados a maioria das vezes 
em oficina externa. A revisão dos camiões e máquinas de 
carga é efectuada em oficina mecânica e de manutenção 
competente para o efeito. O controlo dos óleos usados é 
efectuado em conformidade com o disposto no Decreto-
Lei n.º 153/2003 de 1 de Julho. 

0,500 
Palmiresíduos, 

Lda. 

Filtros de óleo 

15 02 02 
“Absorventes, 

materiais filtrantes” 
 

A revisão dos camiões e máquinas de carga é efectuada 
em oficinas próprias de mecânica. 

0,200 
Palmiresíduos, 

Lda. 

Baterias de 
chumbo 

16 06 01 
“Pilhas de 
chumbo” 

Este tipo de resíduo é proveniente da manutenção dos 
equipamentos de carga. As baterias são armazenadas nas 
actuais instalações da Pedreira, onde existe uma 
armazenagem específica para o efeito e depois são 
recolhidas pelo fornecedor aquando da compra de novas. 

---- 
Palmiresíduos, 

Lda. 
 

Desperdícios e 
areias 

contaminadas por 
hidrocarbonetos 

15 02 02 
“Absorventes, 

materiais filtrantes, 
panos de limpeza e 

vestuário de 
protecção, 

contaminados por 
substâncias 
perigosas” 

Os desperdícios são provenientes das limpezas 
efectuadas às máquinas e equipamentos durante as 
operações de manutenção, sendo recolhidos pelas 
empresas que efectuam esses serviços. A areia é 
utilizada, no caso de uma eventual fuga de óleos ou 
gasóleo para o solo. Prevê-se a aquisição de um 
separador de hidrocarbonetos para que óleos derramados 
possam ser recuperados, podendo-se assim separar 
alguma percentagem de água que servirá para rega. 

---- 
Palmiresíduos, 

Lda. 
 

 

De acordo com o Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, os detentores de resíduos industriais 

devem preencher, anualmente, o mapa de registo de resíduos industriais constante do SIRAPA. 
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4.2. Impactes nas diferentes fases (construção, exploração e desactivação) e medidas de 

minimização: 

Fase de Preparação e Exploração 

Os impactes ambientais nas fases de preparação e exploração estão relacionados essencialmente 

com a deposição de resíduos industriais na área da pedreira e com a actividade dos equipamentos 

adstritos à exploração e à transformação do material extraído. Esta situação contribui de forma 

pouco significativa para contaminação do solo visto que a empresa implementará medidas e 

procedimentos que diminuam este impacte, reflectindo uma grande preocupação com este factor.  

Os resíduos industriais que serão produzidos e depositados temporariamente na área da pedreira, 

poderão provocar eventuais contaminações dos solos, cujas repercussões se poderão fazer sentir 

na qualidade das águas, nomeadamente superficiais, e na ecologia da zona. 

Face ao exposto considera-se um Impacte negativo, pouco significativo, directo, localizado, 

temporário, de magnitude crítica, e reversível. 

 

Fase de Desactivação/Recuperação 

Esta fase corresponde à implementação das medidas de recuperação paisagística. A aplicação 

das terras de cobertura, armazenadas durante a exploração garante, à partida, uma mais rápida 

reabilitação dos solos do local, conseguindo também restituir o uso existente previamente à 

exploração. Por outro lado, serão desactivadas as estruturas em funcionamento e o que for 

considerado resíduo será encaminhado para empresas devidamente licenciadas. 

Desta forma entende-se que os impactes decorrentes desta fase serão, na sua essência, 

positivos, muito significativos, directos e permanentes. 

 

Medidas de Minimização 

� Cumprimento dos procedimentos relativamente aos derrames acidentais e 

encaminhamento destes resíduos (óleos) para empresas devidamente licenciadas de 

forma a evitar possíveis contaminações do solo; 

� Efectuar as operações de manutenção de acordo com um Plano de Manutenção 

Preventiva; 

� Correcto acondicionamento das sucatas, em locais devidamente impermeabilizados, e 

posterior encaminhamento para empresa credenciada para o tratamento destes resíduos; 

� Não permanecer com os resíduos muito tempo nos locais de deposição; 

� Realização de contratos com empresas licenciadas para efectuar o transporte e gestão 

dos resíduos. 
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4.3. Plano de monitorização: 

A monitorização dos resíduos tem dois objectivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes 

ao nível de derrames e contaminação do solo e o cumprimento da legislação em vigor. 

 

Identificação de potenciais ocorrências 

Deverão ser verificados o estado dos contentores e bacias de retenção utilizados para evitar a 

contaminação dos solos, intervindo em função da análise efectuada através de acções de 

manutenção necessárias. 

 

Correcção de problemas 

Se for verificado qualquer derrame de óleos, deverá ser retirado o solo contaminado e entregue a 

uma empresa credenciada para a recolha. 

 

Manutenção dos locais de recolha e de armazenamento de resíduos 

Uma conveniente triagem nos locais da sua produção, no sentido de maximizar a qualidade dos 

subprodutos gerados, nomeadamente através da separação de fluxos, melhoria das condições de 

manuseamento e armazenamento, prevenção de fugas e derrames, irá permitir um melhor 

tratamento/reciclagem posterior com consequente valorização do resíduo. 

Os locais de armazenagem de resíduos devem manter-se limpos e arrumados e de forma a que 

não provoquem qualquer derrame ou contaminação do solo. A armazenagem de resíduos não 

deve existir por período superior a um ano, conforme DL 178/2006, caso contrário terá de obter 

autorização para o efeito. 

  

Transporte de resíduos 

Todos os resíduos que forem transportados para fora das instalações da pedreira devem fazer-se 

acompanhar da respectiva guia de acompanhamento de resíduos, devidamente preenchidas. 

As operações de transporte rodoviário de resíduos só podem ser efectuadas pelo produtor dos 

resíduos, ou pela entidade que os valoriza ou elimina (que nesse caso tem que estar 

devidamente autorizada/licenciada para esse efeito), ou por empresas licenciadas para o 

transporte de mercadorias por conta de outrem (Licença de Transporte emitida pela Direcção 

Geral de Transportes Terrestres) 

No caso específico de resíduos sólidos urbanos, o transporte pode ainda ser efectuado pelos 

serviços camarários ou pelas empresas a quem esta gestão esteja concessionada. 
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Gestão de resíduos 

Deverá ser assegurado, conforme previsto na lei, o preenchimento no SIRAPA tendo em conta a 

informação relativa aos resíduos produzidos. Este registo efectua-se através do preenchimento dos 

mapas de registo de resíduos industriais, cujos modelos operativos são disponibilizados pelo 

SIRAPA por via electrónica. 

A gestão do SIRAPA é assegurada pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e os registos 

devem ser efectuados anualmente, devendo a introdução de dados e respectivas alterações 

serem efectuadas até à data de fecho do registo. 

 

Registo dos Resíduos 

Manter o arquivo de toda a documentação de suporte relacionada com guias de acompanhamento 

de resíduos, mapas de registo, autorizações e licenças dos gestores de resíduos. 

 

5. Plano de Recuperação Paisagística 

Anexo 7: 

• N4 Plano Pedreira – Planta de Recuperação PARP; 

• N5 Plano Pedreira – Perfis de Recuperação. 

  

6. RNT  

Apresentado em ficheiro separado. 

 
ANEXOS: 
 

Anexo 1 – Planta de Enquadramento Regional – Escala 1:350 000 
 

Anexo 2 – Carta de Biótopos – Escala 1:25 000 
 
Anexo 3 – Planta – Pedreiras Envolventes – Escala 1:25 000 
 

Anexo 4 – Planta – Envolvente Sabrosa - Escala 1:25 000 
 
Anexo 5 – Autorização da Pedreira Vale Coelho para utilização da água para consumo e 
respectiva Licença 
 
Anexo 6 – Planta do Plano de Pedreira – Situação Final de Exploração – Escala 1:2 500 
 

Anexo 7 – Plantas do Plano de Recuperação Paisagística: 

N4 Plano Pedreira – Planta de Recuperação PARP 

N5 Plano Pedreira – Perfis de Recuperação. 

Anexo 8 – Lobo (Canis lupus) 

























cotas bancadas área bancada altura média reservas reservas faseamento

bancada m3 ton anos

870 - 865* 513 3 1.539 4.155,3 0,03
865 - 855* 1.145 5 5.725 15.457,5 0,10
855 - 845* 3.470 6 20.820 56.214,0 0,37
845 - 835* 8.124 6 48.744 131.608,8 0,88
835 - 825* 13.002 6 78.012 210.632,4 1,40
825 - 815* 16.670 7 116.690 315.063,0 2,10
815 - 805* 31.706 7 221.942 599.243,4 3,99
805 - 795* 34.295 7 240.065 648.175,5 4,32
795 - 785* 32.481 10 324.810 876.987,0 5,85
785 - 775 27.595 10 275.950 745.065,0 4,97
775 - 765 24.192 10 241.920 653.184,0 4,35

TOTAL 1.576.217 4.255.786 28,4







ANEXO 8 

 

1. SÍTIO ALVÃO/MARÃO 

 

1.1. Introdução 

O Sítio classificado Alvão/Marão engloba as Serras do Alvão e do Marão e encontra-se 

delimitado a Oeste pelo Rio Tâmega e a Este pelo Rio Corgo. Esta área protegida apresenta 

uma variedade de paisagens onde a ocupação agrícola dos vales e socalcos se cruza com as 

encostas escarpadas cobertas de matos e matas, mas também com a zona planáltica, por 

vezes rochosa, que é ocupada por pastagens naturais e/ou matos. O Sítio inclui uma grande 

diversidade de habitats naturais, onde predominam os carvalhais de Quercus robur (carvalho-

roble) e de Quercus pyrenaica (carvalho-negral) (habitat 9230) e os matos baixos de urzes e/ou 

tojos sobre substratos duros (habitat 4030). São de salientar as turfeiras (habitat 7140), que se 

carcaterizam pela sua particularidade e que a nível nacional surgem apenas de forma pontual, 

e os urzais-tojais húmidos de Erica ciliaris (urze-carapaça) e Erica tetralix e/ou Ulex minor (tojo-

molar) (habitat prioritário 4020). Em relação à flora, no Sítio Alvão/Marão existem Marsilea 

quadrifolia (trevo-de-quatro-folhas), como último local de ocorrência em Portugal, e Veronica 

micrantha. Esta região montanhosa tem grande importância nas populações de Canis lúpus 

(lobo), em que a densidade de alcateias aqui registadas é das maiores em Portugal, 

juntamente com as que se verificam nas regiões fronteiriças dos Sítios Montesinho/Nogueira e 

Serras da Peneda e do Gerês. No Sítio Alvão/Marão, ocorrem diversas espécies de morcegos 

ameaçadas, em que são exemplo Myotis blythii (morcego-rato-pequeno) e Rhinolophus 

ferrunequinum (morcego-de-ferradura-grande). Também importante na conservação da fauna 

aquática e ribeirinha, são de destacar Galenys pyrenaicus (toupeira-de-água), Lutra lutra 

(lontra) e Ruthillus arcansii (panjorca). Relativamente à herpetofauna, ocorrem duas espécies 

endémicas da Península Ibérica, nomeadamente Lacerta schreiberi (lagarto-de-água) e 

Chioglossa lusitanica (salamadra-lusitânica). De salientar a presença de invertebrados 

(www.icnb.pt). 

 

1.2. Lobo 

A informação recolhida sobre a presença e distribuição do lobo (Canis lupus signatus) baseou-

se na pesquisa bibliográfica, uma vez que estão a decorrer várias monitorizações do lobo nesta 

região ao abrigo da construção de diversas infraestruturas (rodovias, parques eólicos, linhas 

eléctricas). De salientar que o Grupo Lobo se encontra a realizar desde 2005 alguns planos de 

monitorização nesta área. 

 



Tendo em conta os territórios médios de uma alcateia em Potugal  (100 km2 a 300 km2 – 

Roque et al., 2001) e agrande capacidade de dispersão da espécie (entre os 13 e os 80 km em 

média na Península Ibérica  - Blaco & Cortés, 2002), a área de estudo adoptada engloba os 

territórios das alcateias mais próximas do rio Tâmega. 

Segundo o último censo Nacional de  Lobo (Pimenta et al., 2005), realizado em 2002 e 2003, 

foram identificadas 20 alcateias dentro, ou nas imediações, da área de estudo, das quais 17 

foram consideradas como confirmadas e três foram classificadas como prováveis. 

O rio Tâmega funciona como fronteira mas também como corredor de ligação entre dois 

núcleos populacionais de lobo: o da Peneda-Gerês na margem direita e o do Alvão-Padrela na 

margem esquerda. Dentro destas 19 alcateias identificadas, oito pertencem ao núcleo da 

Peneda-Gerês (pitões, Larouco, Gerês, Leiranco, Cabreira, Barroso, Nariz do Mundo e Calvão) 

e 11 ao núcleo do Alvão-Padrela (Mairos, Nogueira da Montanha, Minhéu, Padrela, Alvão, 

Sombra, Falperra, Tinhela, Santa Comba, Vaqueiro e Lebução) (Pimenta et al., 2005). 

A localização geográfica dos territórios médios das alcateias presentes é sumariamente 

descrita a seguir. 

a) NÚCLEO DA PENEDA-GERÊS 

• Alcateia de Pitões - esta alcateia ocupa a região fronteiriça da Serra do Gerês/Xurês 

Oriental e a zona planáltica adjacente (Mourela/Serra do Pisco); 

• Alcateia do Larouco – Esta alcateia ocupa a região Oeste da Serra do Larouco, 

localizando-se uma parte da sua área vital em Espanha, na região da Galiza; 

• Alcateia do Gerês – Esta alcateia ocupa a parte central e ocidental da Serra do Gerês 

e a Serra da Abadia; 

• Alcateia do Leiranco – Esta alcateia ocupa a Serra do Leiranco e toda a zona para 

Oeste desta até à barragem de Pisões; 

• Alcateia da Cabreira – Esta alcateia ocupa a Serra da Cabreira e a região Oeste 

desta; 

• Alcateia do Barroso – Este grupo ocupa a Serra do Barroso; 

• Alcateia de Nariz do Mundo – Esta alcateia ocupa a região planáltica situada a Sul da 

Serra do Barroso e a Sudeste da Serra da Cabreira; 

• Alcateia de Calvão – Este posssível grupo parece ocupar a região fronteiriça a 

Noroeste de Chaves. 

 

b) NÚCLEO DO ALVÃO-PADRELA 

• Alcateia de Mairos – A área ocupada por este grupo situa-se a Nordeste de Chaves e 

será repartida por Portugal e Espanha; 

 



• Alcateia de Nogueira da Montanha – A área ocupada por esta alcateia sobrepõe-se 

com a zona de serrania a Sudeste de Chaves, desde a região de Vilar de Nantes até à 

zona de planalto onde se encontram as aldeias de Nogueira da Montanha, Friões e 

Mosteiró de Cima; 

• Alcateia do Minhéu – Esta alcateia ocupa a zona Norte da Serra do Alvão; 

• Alcateia da Padrela – Esta alcateia ocupa a zona Sul da Serra da Padrela, A Nordeste 

de Vila Pouca de Aguiar; 

• Alcateia do Alvão – Esta alcateia ocupa a vertente Oeste da Serra do Alvão; 

• Alcateia da Sombra – Esta alcateia ocupa a vertente Este da Serra do Alvão e o vale 

entre esta e a Serra da Falperra; 

• Alcateia da Falperra – A área ocupada por esta alcateia sobrepõe-se com a Serra da 

Falperra, a Sudeste de Vila Pouca de Aguiar; 

• Alcateia da Tinhela – Esta alcateia ocupa a área envolvente ao rio Tinhela, a Noroeste 

de Murça; 

• Alcateia de Santa Comba – A área ocupada por esta alcateia sobrepõe-se com a 

Serra de Santa Comba, no limite dos concelhos de Valpaços e Mirandela; 

• Alcateia do Vaqueiro – Esta alcateia ocupa a zona Sul da Serra do Alvão; 

• Alcateia de Lebução – Este possível grupo parece ocupar o extremo Nordeste do 

concelho de Valpaços. 

Desde a realização do censo nacional (2002/2003), várias novas infraestruturas viárias e 

energéticas têm sido construídas nesta região, levando igualmente à existência de 

monitorizações locais da população lupina, de forma a avaliar os impactes decorrentes. Os 

dados dessas monitorizações e de outros trabalhos científicos têm servido para actualizar o 

cenário sobre a espécie nesta zona, identificando igualmente factores de ameaça existentes 

(ex: Álvares & Sierra, 2004; Sierra & Álvares, 2005; Petrucci-Fonseca et al., 2006, 2007, 2008). 

Desde 2003 até 2008 verificou-se o desaparecimento de quatro alcateias nesta área (Minhéu, 

Falperra, Lebução e Calvão) tendo outras ficado mais instáveis, não tendo sido possível 

confirmar a sua presença com segurança (ex: Alvão e Nogueira da Montanha) – (Petrucci-

Fonseca et al., 2008). 

Têm sido apontadas várias causas para esta regressão, nomeadamente ao núcleo do Alvão- 

Padrela, entre elas a destruição de habitat devido aos inúmeros incêndios e à exploração de 

granito, a perda do factor “inacessibilidade” de várias cumeadas da serra devido à construção 

de parques eólicos, o efeito de barreira pela construção de novas auto-estradas, juntamente 

com a diminuição de presas domésticas do lobo e a existência continuada de furtivismo 

(Petrucci-Fonseca et al., 2008). 

 

 

 




