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

Comissão de Coordenação da Região Norte (CCDRN), em ofício com a referência Proc. N.º 

532051, AIA/770, ID 1087306, de 30 de Abril de 2012 relativo ao projecto “EIA da pedreira de 

granito n.º 6638 – Fraga das Teixeiras”. 

 

Assim cumpre-nos informar que: 

Projeto: 

- Identificação da classe de pedreira de acordo com a legislação vigente para a pesquisa e 

exploração de massas minerais (pedreiras); 

De acordo com a legislação em vigor a pedreira é classe 2. Embora a estimativa de consumo de 

explosivos seja inferior a 2.000 kg/ano, a área, a produção e o número de trabalhadores sejam 

inferiores ao limite da classe 3, a profundidade da escavação é superior a 10 m. 

 

- Apresentação da quantidade média mensal de substâncias explosivas utilizadas e 

respetivo diagrama de fogo, conforme preconizado no anexo VI do Decreto-Lei n.º 

270/2001, de 6 de outubro, com redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 

outubro; 

Trata-se de uma pedreira de granito ornamental onde o uso de substâncias explosivas deve ser o 

mínimo indispensável, de forma a não destruir a matéria-prima. Dado que o principal objetivo da 

pedreira é a obtenção de blocos, o diagrama de fogo prevê furos perpendiculares entre si e 

situados no mesmo plano, “enraiados” convenientemente, de forma a gerar uma separação 

unidirecional entre o maciço rochoso e a massa granítica (bancada) a desmontar. O diagrama de 

fogo prevê ainda efetuar uma malha de furação vertical e horizontal, em que os furos serão 

carregados com pólvora negra usada como carga de fundo (nos furos verticais será utilizado cerca 

de 250 g e nos horizontais cerca de 1.500 g), e posteriormente atacados com terras e água, ou 

seja, preenchidos em todo o comprimento, até à superfície com terras e água. Os furos deverão 

ser efetuados recorrendo a martelos pneumáticos com injeção de água e/ou perfuradoras 

hidráulicas. Estes deverão ter inclinação de padrão médio (a rondar os 10%) de forma a permitir a 

ação dos explosivos aquando do arranque. O comprimento dos furos deverá ser superior à altura 

da bancada que se pretende individualizar (subfuração) de forma a tornar o corte eficaz, reduzindo 

a possibilidade de permanecerem volumes de rocha por desmontar na base. Normalmente as 

pegas de fogo serão constituídas por cerca de 8 a 10 furos. A periodicidade das pegas de fogo 

será diária. O consumo anual de explosivos estimado será da ordem dos 1.100 Kg. O consumo 

mensal estimado é da ordem dos 100 Kg/mês. Dependendo, como é obvio, da zona do maciço e 

se se trata de descubra ou de exploração propriamente dita, poderemos indicar que o consumo de 

pólvora será, em média, cerca de 70% do total. 
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- Esclarecimento relativamente à área intervencionada à data, uma vez que o valor 

apresentado – 15.000 m
2
 – não aparenta corresponder à modelação do terreno, exposta na 

Planta da Situação Atual; 

A área intervencionada atual deverá ser considerada como a área intervencionada e indicada para 

o período de 3 anos de cerca de 20.000 m2. 

 

- Apresentação nas peças desenhadas, de todas as zonas de defesa aplicáveis, assim 

como das áreas referentes ao parque de blocos, pargas e da entrada/saída da pedreira; 

No Anexo 1 apresenta-se a planta geral à escala 1:1.500 com as solicitações anteriores. 

 

- Esclarecimento se a área que se encontra intervencionada fora da área a licenciar, está 

relacionada, ou não, com a exploração desta pedreira. De referir, que na página 5 do Plano 

de Pedreira é mencionado que “o atual promotor deste projeto assume todo o passivo 

ambiental encontrado nesta área”. 

A área intervencionada fora da área a licenciar não está relacionada com o atual promotor e a atual 

exploração. No entanto, como a área adjacente intervencionada, nomeadamente entre o caminho e 

a área a licenciar é relativamente pequena o promotor irá proceder à sua recuperação com 

colocação de terra vegetal de forma a permitir a sua renaturalização, juntamente com a 

recuperação da linha de água de escorrência. 

 

PARP: 

- Reformulação do PARP, de forma a contemplar a modelação e sementeira, quer da área 

da escombreira temporária, quer das zonas das linhas de água; 

O promotor compromete-se a desobstruir o leito da linha de água e garante as funções hidrológicas 

da mesma. Compromete-se ainda com a desobstrução das margens imediatas da linha de água e 

com a colocação de alguma terra vegetal no sentido de permitir a renaturalização das mesmas. Os 

espécimes vegetais típicos da região colonizarão a área de intervenção com o passar do tempo. 

No Anexo 2 apresenta-se o orçamento corrigido com as alterações anteriores. 

 

- Reformulação do orçamento do PARP, quer em consonância com o ponto anterior, quer 

de forma a integrar a indicação de preços unitários referenciados aos valores de mercado, 

ou seja, de empresas da especialidade (não são admissíveis valores unitários, baseados 

na execução pelo próprio e/ou com meios a disponibilizar pelo próprio explorador), 

devendo para tal, ser apresentado um orçamento validado com, pelo menos, três 

propostas, correspondentes a três consultas a empresas da especialidade. 

No Anexo 3 apresentam-se três propostas de orçamento do PARP. 
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Vibrações: 

- Deve apresentar-se a justificação de como foi obtido o valor máximo de velocidade de 

vibração admissível; 

Relativamente aos efeitos das vibrações sobre estruturas, a sua segurança tem de ser garantida. A 

especificidade da segurança estrutural reside, antes de mais, no carácter muito particular que as 

estruturas apresentam e os diversos domínios de ocorrência espacial (tanto de superfície, como 

subterrâneo). 

Em Portugal, a legislação em vigor é a Portaria nº 457/83, de 19 de Abril, que instituiu a Norma 

Portuguesa (NP) nº 2074, intitulada "Avaliação da influência em construções de vibrações 

provocadas por explosões ou solicitações similares", que visa limitar os efeitos nocivos que as 

vibrações podem motivar em estruturas vizinhas. 

De acordo com esta norma (NP2074), aplicada ao presente estudo, foi obtido o valor limite de 

20 mm/s, como limite para a velocidade vibratória que seria admissível verificar nas fundações 

desses edifícios próximos.  

A carga máxima admissível por retardo, observando os requisitos legais e as distâncias verificadas 

no terreno, pode ser estimada de acordo com equações da bibliografia da especialidade e de 

acordo com a distância mínima da habitação mais próxima ao limite da pedreira (900m).  

Verificou-se que a esta pedreira são fornecidas quantidades de explosivo, que se distribuem por 

um número perfeitamente identificado de furos. O diagrama de fogo prevê efetuar uma malha de 

furação vertical e horizontal, em que os furos serão carregados com pólvora negra usada como 

carga de fundo (nos furos verticais será utilizado cerca de 250 g e nos horizontais cerca de 1.500 

g). 

 

Qualidade do Ar: 

- No Plano de monitorização apresentado é dito que “Nas campanhas de monitorização 

serão efetuadas 8 medições de 24 horas de partículas PM10 nos dois locais considerados 

no anterior estudo, ou outros que se venham a considerar relevantes”. No estudo 

apresentado em anexo foram definidos três locais de amostragem (P1, P2 e P3), onde em 

cada ponto foram efetuadas medições durante 7 dias incluindo fins de semana durante 24 

horas, de acordo com o definido na “Metodologia para a Monitorização de níveis de 

partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de avaliação de 

impacte ambiental”. Logo, a informação referida no plano de monitorização difere do 

relatório apresentado. 
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Ainda no que se refere ao plano de monitorização apresentado, apesar de ser indicado que 

se irá monitorizar apenas 2 pontos de amostragem, são apresentados três pontos e refere-

se que serão monitorizados em cada ponto 4 dias, o que perfaz um total de 12 dias e não 

oito, como referido anteriormente.; 

Face aos exposto: 

O Plano de Monitorização para o presente descritor deverá ser reformulado e apresentado 

de forma clara e deverá estar de acordo com o ponto III. Plano de Monitorização definido 

na “Metodologia para a Monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em 

pedreiras, no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental”. 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DAS POEIRAS 
 

Para o primeiro ano de exploração, as campanhas de monitorização servirão para confirmar a 

previsão de impactes efetuada no Estudo de Impacte Ambiental e definir a periodicidade de futuras 

campanhas em função dos níveis obtidos. Nas campanhas de monitorização serão efetuadas 

medições de 24 horas, durante 7 dias, de partículas PM10 em 3 locais distintos. 

 

ENSAIO (LOCAIS) NORMA DE 
REFERÊNCIA MÉTODO AMOSTRAGEM / 

ENSAIO 

PM10 (Locais 
selecionados) EN 12341 

Amostragem por 
filtração e 

determinação de 
massa por 
gravimetria 

Laboratório Acreditado 

 
 

Os locais de medição corresponderam às zonas previstas nas especificações técnicas 

estabelecidas no caderno de encargos. Na seleção exata dos locais deverá ter-se em conta o 

estabelecimento do pior cenário em termos de distanciamento dos recetores (habitações) à 

Pedreira em estudo. 

A localização dos pontos de medição deverá obedecer, tanto quanto possível, aos critérios de 

localização previstos no Anexo VIII do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril: 

• Pontos localizados de forma a evitar medirem microambientes de muito pequena dimensão 

na sua proximidade imediata; 

• Pontos representativos de locais similares não situados na sua proximidade imediata; 

• Locais sem obstruções à livre passagem do ar; 

• Ausência de fontes emissoras locais próximas, de forma a evitar a admissão direta de 

emissões não misturadas com o ar ambiente; 
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Local de 
Amostragem Local Data de 

Amostragem 
COORDENADAS 

(LAT/LONG) 
Distância à 

Pedreira (m) 

P1 
Pinhão Cel - Local posicionado 

numa habitação unifamiliar a Sul 
da Pedreira 

10 a 16/07/2007 
41º22’52’’ N 

7º37’29’’ O 
900 

P2 

Souto de Escarão - Local 
posicionado numa habitação 

unifamiliar direções Sudeste e 
Este – Sudeste da Pedreira 

18 a 24/07/2007 
41º22’53’’ N 

7º35’07’’ O 
2500 

P3 
Barrela - Local posicionado numa 
habitação unifamiliar a Nordeste 

da Pedreira 
27/07 a 02/08/2007 

41º25’10’’ N 

7º35’33’’ O 
2750 

 
Em cada local serão monitorizados 7dias (semana e fim-de-semana). Serão igualmente efetuadas 

em paralelo medições de parâmetros meteorológicos locais. 

 

As concentrações de PM10 (partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 

µm) no norte da Europa são baixas, com os valores médios de Inverno a não excederem os 20 – 

30 µg/m3. 

 

Nos países da Europa Ocidental, os valores são superiores, na ordem dos 40 – 50 µg/m3, com 

apenas pequenas diferenças entre áreas urbanas e rurais. Em resultado da variação normal das 

concentrações diárias de PM10, as concentrações médias de 24 horas regularmente excedem os 

100 µg/m3, especialmente durante as inversões térmicas de Inverno. 

 

O principal critério de avaliação dos dados de concentração dos poluentes medidos é a legislação 

portuguesa relativa à Qualidade do Ar. Desta forma são utilizados os valores limite definidos no 

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, para as PM10. 

Os dados serão avaliados também no que diz respeito às condições meteorológicas registadas 

para o período de medições e ao posicionamento dos pontos de amostragem relativamente à 

pedreira em estudo. Serão também tidos em consideração os períodos de laboração e paragem da 

pedreira. 

 

Resíduos: 

Relativamente ao presente descritor deve ser efetuada, para ambas as fases de preparação 

e desativação, a identificação e avaliação de impactes ambientais e a consequente 

apresentação das medidas que se revelem necessárias para a sua minimização. 

Fase de Construção  

Durante a fase de construção há produção de resíduos, destacando-se os resíduos de construção 

e demolição. 
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Todos os resíduos serão geridos de forma a que, sempre que possível, sejam reutilizados. Caso 

não sejam reutilizados serão separados, armazenados por fileiras recicláveis e encaminhados para 

operador licenciado, de forma a se proceder à sua reciclagem ou valorização. Durante a fase de 

construção deverá existir um Plano de Gestão de Resíduos que contemple medidas de 

emergência, zona de armazenamento temporário dos resíduos, destino a dar aos mesmos, 

garantindo uma adequada gestão dos resíduos, de forma a cumprir a legislação aplicável e adotar 

as melhores práticas ambientais na sua gestão. 

Os impactes gerados nesta fase consideram-se negativos, pouco significativos, diretos, 

localizados, temporários, de magnitude moderada e reversíveis 

 

Fase de Exploração  

À semelhança do que ocorre na fase de construção os resíduos devem ser triados na origem e 

recolhidos por operador licenciado.  

O transporte de resíduos da empresa (por empresas licenciadas para a sua gestão) será 

acompanhado de guias de acompanhamento de resíduos, cujos modelos são apresentados na 

Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio – Modelo A e B. 

O sistema de gestão de resíduos minimizará não só a contaminação do solo pelo contacto com os 

resíduos como também contribuirá para a não contaminação dos circuitos hidráulicos sub-

superficiais e profundos, por eventual infiltração.  

Pelo exposto, os impactes gerados pela produção e deposição de resíduos, apesar de serem 

Impactes negativos, pouco significativos, diretos, localizados, temporários, de magnitude moderada 

e reversíveis. 

 

Fase de Desativação/Recuperação  

Nesta fase não se esperam impactes negativos. Os resíduos minerais sem valor económico 

(designados por escombros), isto é, não aproveitáveis nas instalações industriais, produzidos nas 

fases anteriores, serão encaminhados e armazenados temporariamente na escombreira da 

Pedreira, em área definida para tal. Estes escombros serão reaproveitados para a recuperação 

final da Pedreira de acordo com o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 

 

Medidas de minimização 

A produção de resíduos constitui um impacte negativo inerente às fases de construção e 

exploração do projeto e tem influência, à exceção do ruído, em todos os descritores ambientais. 

Este impacte negativo é considerado pouco significativo pelo facto do proponente se propor a 

efetuar uma gestão adequada e eficaz deste aspeto. No entanto, e atendendo a que a sua 

produção é uma prática diária e corrente existe a permanente necessidade de manter um conjunto 

de regras legais associadas ao seu acondicionamento temporário, tanto na fase de construção 

como de exploração. 
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Fase de construção: 

• Sempre que possível proceder à sua reutilização em obra; 

• Separação dos resíduos que não possam ser reutilizados e encaminhá-los para 

operadores licenciados. 

 

Fase de exploração: 

• Separação dos diferentes tipos de resíduos; 

• Sensibilização dos trabalhadores para a importância da separação dos resíduos; 

• Construção de locais de armazenamento temporário dos resíduos; 

• Deverão existir materiais de contenção (areia, pó de pedra, terra seca, etc.) de eventuais 

derrames acidentais, devendo o material contaminado ser encaminhado para o mesmo 

destino final do material contaminante (operador licenciado); 

• Manutenção periódica dos equipamentos, por forma a prevenir derrames; 

• Cumprimento do Plano de Monitorização dos Resíduos apresentado no EIA. 

 

Ecologia: 

Dever-se-á: 

− Consultar diretamente o ICNB (P.N. Alvão) e os estudos mais recentes relativos ao 

lobo 

− Realizar a avaliação dos impactes cumulativos decorrentes da implementação do 

projeto, da atividade em curso e expectável das pedreiras localizadas na sua 

proximidade mais ou menos imediata, bem como de outras ações de impacte 

significativo na zona envolvente (rede viária, parques eólicos, fogos) 

− Apresentar a cartografia da vegetação dentro da área da pedreira à escala de maior 

detalhe, já que se apresenta toda a área com cobertura de matos (carta de biótopos – 

escala de 1/25000) 

− Despistar a existência de espécies vegetais rupícolas relevantes 

− Esclarecer ao que se pretende fazer relativamente à linha de água aterrada e à 

eventual realização da bacia de decantação. 

 

No Anexo 4 Apresenta-se a resposta ao descritor Ecologia 

 

Resumo Não Técnico (RNT) 

Deverão ser colmatadas as lacunas e prestados os esclarecimentos necessários. 

Apresentado em ficheiro separado. 



 9 

 

ANEXOS: 

 

Anexo 1 – Planta Geral - Escala 1:1.500 

Anexo 2 – Orçamento corrigido 

Anexo 3 – 3 Propostas de orçamento do PARP 

Anexo 4 – Resposta ao descritor Ecologia 

 





TRABALHOS A DESENVOLVER NA RECUPERAÇÃO UN QUANT. PREÇOS TOTAL
UNITÁRIOS

TRABALHOS A DESENVOLVER DE ACORDO COM O P.A.R.P.

FASE INICIAL DA PEDREIRA ( 1ª FASE DO P.A.R.P. )

1.
1.1 - Reforço da vedação em volta da área da pedreira m 925 6,00€ 5.550,00€

1.2 - Implementação da rede de drenagem superficial em volta das bancadas de exploração. 
Construção em valetas de crista revestidas de betão e armadas com malha sol.

m  514 10,00€ 5.140,00€

1.3 - Melhoramento dos caminhos de  acesso m 150 10,00€ 1.500,00€

1.4 - Reforço de cortina arbórea vg. 1.500,00 €
1.5 - Colocação de sinalização vg. 6 12,50€ 75,00€
1.6 - Desobstrução de cerca de 120 m de leito e margem de linha de água de escorrência. Colocação 

de terra vegetal na referida linha de água e na escombreira temporária no sentido de permitir a 
renaturalização das mesmas.                                                                                                          
Recuperação de área intervencionada por outros, adjacente à área a licenciar, e colocação de 
terra vegetal de forma a permitir a sua renaturalização.

vg. 4.773,75 €

TOTAL PARCIAL 1 18.538,75€

2ª FASE DO P.A.R.P. ( vg. Anual )
2.
2.1 - Manutenção da cortina arbórea vg. 30,27 50,00€ 1.513,50€
2.2 - Manutenção dos caminhos de acesso vg. 30,27 250,00€ 7.567,50€
2.3 - Manutenção da rede drenagem vg. 30,27 100,00€ 3.027,00€
2.4 - Manutenção da vedação em bom estado de conservação vg. 30,27 150,00€ 4.540,50€

TOTAL PARCIAL 2 16.648,50€

3ª FASE DO P.A.R.P. - ENCERRAMENTO E RECONVERSÃO DA PEDREIRA E ENVOLVENTE

3
3.1 - Enchimento da cavidade gerada pela exploração e modelação das bancadas com inertes

rejeitados vindos da escombreira, com equipamento da empresa  
m3 121 550 0,05€ 6.077,50€

3.2 - Modelação da área envolvida e rampeamento das bancadas em flanco de encosta m2 5 660 1,00€ 5.660,00€

3.3 - Hidrossementeiras da camada de terra vegetal colocada na cobertura final e nalgumas zonas
marginais, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários, designadamente
o fornecimento das sementes, aditivos, a preparação,a adubação e correcção do solo, eventuais
regas no início do desenvolvimento vegetativo, ressementeiras e demais tarefas no período de
garantia da obra.

m2 27 560 0,20€ 5.512,00€

3.4 Introdução de coberto vegetal com a espessura média de 0,10 m e seu espalhamento quer na
plataforma final quer nas bancadas.

m3 2 756 0,75€ 2.067,00€

3.5 - Desmonte e demolição das infraestruturas ligadas à pedreira vg. 2.000,00€
3.6 - Plantação de árvores, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, designadamente o

fornecimento das plantas, abertura e enchimento de covas com terra arável, fertilização e
tutoragem.

un.  40 5,00€ 200,00€

3.7 - Imprevistos e contingências vg. 2.500,00€

TOTAL PARCIAL 3 24.016,50€

CUSTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO DA PEDREIRA 59.203,75€

Quadro: Medições e Orçamento 
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Plano de monitorização lupina no âmbito da construção das AE A7 e 

A24 no Sítio Natura 2000 Alvão/ Marão – Ano IV (2008) – Grupo Lobo, 

Fev. 2008 

 

As informação retiradas do Plano de monitorização lupina no âmbito da 
construção das AE A7 e A24 no Sítio Natura 2000 Alvão/ Marão – Ano IV 
(2008) estão indexadas à página e as restantes afirmações são da 

autoria do signatário. 

Após consulta do relatório do Plano de Monitorização da População 
Lupina no âmbito da construção das AE A7 e A24, no Sítio Natura 2000 
Alvão/ Marão e referente ao Ano IV (2008), deve considerar-se a 

informação que se apresenta de seguida: 

 - O lobo-ibérico (Canis lupus signatus) é o maior predador da fauna 
terrestre portuguesa e é uma espécie muito ameaçada; O seu efectivo 
tem vindo a ser reduzido devido a três factores principais: perseguição 
humana, redução de presas silvestres e fragmentação de habitat; 
possui estatuto de espécie Em Perigo (EN – Endangered) e encontra-se 
protegido por legislação nacional específica (Lei 90/ 9, de 13 de Agosto 
e Decreto-Lei 139/ 90, de 27 de Abril), sendo proibido o seu abate, 
captura, deterioração ou destruição de habitat e a sua perturbação, 

em especial durante os períodos de reprodução ou dependência. 

- O último Censo Nacional do lobo-ibérico (elaborado em 2002/ 2003 e 
editado em 2005) previa a localização de uma alcateia na Serra da 

Falperra e que teria, justamente, essa designação; 

 - A avaliação da situação de referência do Plano de Monitorização da 
População Lupina supra-referido, efectuada entre Junho e Dezembro 
de 2005, indica que o lobo-ibérico fora detectado em 50 das 53 (94.3%) 
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quadrículas UTM 4X4km prospectadas, tendo por base os indícios de 
presença da espécie e os prejuízos reclamados ao P. N do Alvão, tendo 
sido confirmada a ocorrência de 3 alcateias (Vaqueiro, Sombra e 
Padrela) e sendo dadas como prováveis, duas outras alcateias (Alvão e 
Falperra – esta na Serra da Falperra e mais próxima da zona de 

intervenção) – pag. 25; 

- Em 2006 a presença do lobo-ibérico foi confirmada em 81% das 
quadrículas prospectadas (menos 13.3% do que em 2005), mas 
mantendo-se as 3 alcateias acima referidas; ao longo de 2006 verificou-
se uma diminuição de indícios de lobo-ibérico junto das áreas afectas à 
construção das rodovias, nomeadamente na Serra da Falperra e da 
Serra do Alvão, podendo esse resultado atribuir-se ao efeito de repulsa 

provocado pelas obras (pag. 25). 

 - Em 2007 os resultados obtidos no Plano de Monitorização da 
População Lupina no âmbito da construção das AE A7 e A24 acentuam 
uma baixa de 13% na presença do lobo-ibérico na região do Alvão, 

relativamente a 2006 (pag. 25). 

- Durante o ano de 2008 a presença do lobo-ibérico ao longo dos 
corredores da A24 e da A7 foi bastante reduzida, existindo uma quase 
ausência de indícios (dejectos e prejuízos) na proximidade da A24, 
nomeadamente ao longo da Serra da Falperra (próxima da área de 
intervenção); apesar das obras das rodovias já terem cessado há mais 
de um ano, não parece existir condições para a presença regular de 
lobo-ibérico na Serra da Falperra, possivelmente devido à perturbação 
e deterioração do habitat causadas pelas obras nos eixos rodoviários, 
às quais se junta o impacto da laboração das inúmeras pedreiras 

existentes na zona (pag. 27). 

 - Comparando os dados de presença do lobo-ibérico na região do 
Alvão, entre os anos 2005 e 2008, verifica-se que houve um decréscimo 
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de 28%; as causas deste decréscimo são várias e com diferentes 
magnitudes, sendo difíceis de individualizar – a degração do meio 
ambiente é apontada como a causa principal e é dado, como 
exemplo, a exploração de pedreiras na Serra da Falperra (impactes de 

exploração e de transporte de pedra) – pag.51; 

 - Em 2008, a presença de lobo-ibérico ao longo dos corredores das 
rodovias continuou a ser bastante reduzida ou inexistente, tanto na A24 
como na A7, com destaque para o corredor entre Vila Real e Pedras 
Salgadas (que contempla a zona de intervenção), tendo sido 
apontados, como causas principais, a exploração de pedreiras e os 

incêndios (pag. 52). 

 

Em conclusão: A partir de 2008 deixou de haver indícios da presença de 
lobo-ibérico na Serra da Falperra, de acordo com o relatório do Plano 
de Monitorização referido atrás. Pode constatar-se uma diminuição 
acentuada desses indícios, pelo menos, desde 2005, e as causas, dever-
se-ão, muito provavelmente, à construção e exploração das auto-
estradas A7 e A24, aos incêndios que têm sido registados nos últimos 
anos e à exploração de pedra na região da Serra da Falperra, onde se 
localiza a pedreira em apreciação e onde coexistem dezenas de 

unidades extractivas.  
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Plano de monitorização lupina no âmbito da construção das AE A7 e 

A24 no Sítio Natura 2000 Alvão/ Marão – Ano V (2009) e Análise Global– 

Grupo Lobo, Outubro de 2010 

As informação retiradas do Plano de monitorização lupina no âmbito da 
construção das AE A7 e A24 no Sítio Natura 2000 Alvão/ Marão – Ano V 
(2009) & Análise Global estão indexadas à página e as restantes 

afirmações são da autoria do signatário. 

Após consulta do relatório do Plano de Monitorização da População 
Lupina no âmbito da construção das AE A7 e A24, no Sítio Natura 2000 
Alvão/ Marão e referente ao Ano V (2009) & Análise Global, deve 

salientar-se a informação que se apresenta de seguida. 

- O lobo-ibérico (Canis lupus signatus) é o maior predador da fauna 
terrestre portuguesa e é uma espécie muito ameaçada; O seu efectivo 
tem vindo a ser reduzido devido a três factores principais: perseguição 
humana, redução de presas silvestres e fragmentação de habitat; 
possui estatuto de espécie Em Perigo (EN – Endangered) e encontra-se 
protegido por legislação nacional específica (Lei 90/ 9, de 13 de Agosto 
e Decreto-Lei 139/ 90, de 27 de Abril), sendo proibido o seu abate, 
captura, deterioração ou destruição de habitat e a sua perturbação, 

em especial durante os períodos de reprodução ou dependência. 

- O último Censo Nacional do lobo-ibérico (elaborado em 2002/ 03 e 
editado em 2005) previa a localização de uma alcateia na Serra da 

Falperra e que teria, justamente, essa designação (pag 23); 

- A avaliação da situação de referência do Plano de Monitorização da 
População Lupina supra-referido, efectuada entre Junho e Dezembro 
de 2005, indica que o lobo-ibérico fora detectado em 50 das 53 (94.3%) 
quadrículas UTM 4X4km prospectadas, tendo por base os indícios de 
presença da espécie e os prejuízos reclamados ao P. N do Alvão, tendo 
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sido confirmada a ocorrência de 3 alcateias (Vaqueiro, Sombra e 
Padrela) e sendo dadas como prováveis, duas outras alcateias (Alvão e 
Falperra – esta na Serra da Falperra e mais próxima da zona de 

intervenção) – pag. 35; 

- Em 2006 a presença do lobo-ibérico foi confirmada em 81% das 
quadrículas prospectadas (menos 13.3% do que em 2005), mas 
mantendo-se as 3 alcateias acima referidas; ao longo de 2006 verificou-
se uma diminuição de indícios de lobo-ibérico junto das áreas afectas à 
construção das rodovias, nomeadamente na Serra da Falperra e da 
Serra do Alvão, podendo esse resultado atribuir-se ao efeito de repulsa 

provocado pelas obras (pag. 35). 

 - Em 2007 os resultados obtidos no Plano de Monitorização da 
População Lupina no âmbito da construção das AE A7 e A24 acentuam 
uma redução de 13% na presença do lobo-ibérico na região do Alvão, 

relativamente a 2006 (pag. 35); 

 - Em 2008 os resultados apontaram para uma estabilização da 
presença de lobo-ibérico na região do Alvão – presença confirmada 
em 66% da área, o que representou um decréscimo de 2% 

relativamente a 2007 (pag.36); 

 - A presença do lobo-ibérico continuou a ser regular na Serra da 
Padrela e quase nula na Serra da Falperra; ao longo do restante 
corredor da A24, a presença do lobo-ibérico foi muito esporádica, tanto 
em direcção a Chaves como em direcção à Serra da Falperra (pag. 

37); 

 - As superfícies Kernel evidenciam, uma vez mais, o fraco uso pelo lobo-
ibérico da área em torno das rodovias A24 e A7. No primeiro caso, o uso 
do espaço na Serra da Falperra (zona de intervenção), entre Vila Real e 

V. Pouca de Aguiar é muito fraco (pag. 47); 
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 - A análise da monitorização entre os anos de 2005 e 2009 mostra uma 
diminuição da área de presença de lobo-ibérico na globalidade da 
área de estudo desde 2005, com uma estabilização entre 2008 e 2009; 
na região do Alvão, a presença do lobo-ibérico é mais ampla e 
constante (corresponde às Serras do Alvão e Padrela) – pag. 62 – sem 
haver qualquer referência à Serra da Falperra, também ela localizada 

na região do Alvão; 

 - Em toda a Serra da Falperra, por onde passa a A24, o 
desenvolvimento de inúmeras pedreiras, legais e ilegais, terá contribuído 
igualmente para o afastamento da espécie; como muitas dessas 
pedreiras se encontram em quadrículas por onde passa a A24, é difícil 
fazer a distinção entre o impacto das pedreiras e o impacto da rodovia 
na presença do lobo-ibérico (pag. 64) .... e diversas outras infra-
estruturas foram construídas (parques eólicos, sub-estações, torres de 
transporte de energia, barragens) juntamente com o desenvolvimento 
de outras actividades humanas impactantes, tais como a extração de 
granito na Serra da Falperra e Freguesias de Soutelo de Aguiar e Telões 

(pag. 68); 

- Desde o último Censo Nacional de Lobo (2002/ 2003) que não foi 
possível confirmar a existência das seguintes alcateias: Falperra, Alvão, 
Minhéu, Lebução e Calvão – podendo afirmar-se, com alguma certeza, 
que não existem, actualmente, grupos familiares consistentes nas zonas 

onde antes foi considerada a ocorrência destas alcateias (pag. 83). 

 

Em conclusão: pode perceber-se pela análise do relatório de 
monitorização em questão que nos últimos anos a população lupina 
tem vindo a estabilizar (2008 e 2009) – e desconheço dados mais 
recentes – e que, nestes últimos anos terão desaparecido os vestígios de 
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alcateias na Serra da Falperra. As razões poderão ser diversas, conforme 

atesta o relatório de análise global do processo de monitorização. 

É óbvio que as pedreiras exercem um efeito de repulsa para com várias 
espécies de seres vivos e aqui se inclui o lobo-ibérico, que se provou já 
ser uma espécie muito sensível à coabitação com o Homem. Mas na 
região da Falperra ocorrem diversas situações verdadeiramente 
impactantes. Importa, a meu ver, que se encontre uma solução global 
para o problema e se avance decididamente para a sua 
implementação e depois de se definir um perímetro alargado de 
actuação. Ao invés, de nada servirá impedir a actividade extractiva de 
características familiares se não houver um plano verdadeiramente 

capaz de mitigar os passivos ambientais existentes na região. 

Impõe-se, obviamente, que o Promotor assuma os passivos ambientais 

da sua exploração, como parece ser vontade do Promotor. 

 

 

Inventariar impactes cumulativos com outras pedreiras, rede viária, 

fogos, parques eólicos 

A zona de intervenção está localizada numa região muitíssimo 
intervencionada, como está patente na análise da Figura 1. Pode 
assinalar-se as inúmeras pedreiras que se localizam na envolvente da 
área de intervenção e, em alguns casos, a pequena distância desta. A 
construção da AE A24 é recente e de acordo com o processo de AIA 

causou impactes ambientais negativos muito significativos. 
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Figura 1 – Fotografia aérea de 18/6/2011 com marcação da zona de 

intervenção. 

Fonte: Google Earth, 2011. 

 

A pedreira Fraga das Teixeiras é uma exploração de cariz familiar e de 
pequena dimensão, quando comparada com as explorações da 
envolvente – ver Figura 1. Iniciou a sua actividade há muito tempo, 
embora o actual proprietário tenha iniciado os trabalhos de exploração 

Zona 

Intervenção 
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há pouco mais de 2 anos. Isto significa que muitas das alterações na 
zona de intervenção e na envolvente foram efectuadas com o passar 
dos anos, embora o Proponente assuma os passivos ambientais daí 

resultantes.  

De tudo o que é supra-referido, decorre que a significância dos 
impactes ambientais causados pela pedreira Fraga das Teixeiras, na 
região, seja diminuta, quando comparada em dimensão e em 

capacidade extractiva com outras explorações da envolvente . 

Apesar da proximidade ao limite do Parque  Alvão-Marão (Rede Natura 
2000), a paisagem da grande envolvente da zona de intervenção 
assemelha-se à superfície lunar por não ter havido a obrigatoriedade de 

fechar e recuperar explorações inactivas. 

Na generalidade das pedreiras ocorrem os seguintes impactes 

ambientais, entre outros: 

- Produção de ruído e vibrações; 

- Produção de pó de pedra e sua deposição nos solos e em linhas de 

água; 

- Alterações temporárias da topografia do terreno (escavação, 

escombreiras, etc.); 

- Agitação e movimentação de pessoas, máquinas e veículos de 

transporte pesado; 

- Destruição de cobertos vegetais. 

 

Para mitigar os impactes ambientais atrás identificados e apresentar 
uma solução de encerramento e de recuperação paisagística da 



Pedido de elementos adicionais – ECOLOGIA 

EIA - Pedreira nº P38 - Fraga das Teixeiras 

 

 

 

 
Easy Ambiente – Estudos de Ambiente, Lda. 

R. Dr. Ilídio Sardoeira, 20 – 7.3 

VN Gaia 

TLM +351 966 526 637 

 

exploração, foi entregue um Plano Ambiental de Recuperação 
Paisagística (PARP), que será posto em prática, faseadamente, e em 
articulação com a lavra. Desta forma serão mitigados os impactes 

ambientais que decorram da exploração da Pedreira das Fragas. 

A inventariação de impactes cumulativos na região é uma tarefa de 
muito difícil execução e que exige tempo e meios consideráveis. É 
sabido que as inúmeras explorações de pedra são responsáveis por 
impactes ambientais, tal como a AE A24, os parques eólicos, a 
barragem de Torre de Pinhão, os incêndios, a pastorícia, etc. Perante a 
quantidade e diversidade de empreendimentos potencialmente 
impactantes, presentes na envolvente da zona de intervenção, 
considero que as consequências ambientais decorrentes da exploração 
da Pedreira da Fraga das Teixeiras, são irrelevantes na identificação de 

impactes cumulativos no contexto regional. 

Sugere-se, face ao cenário descrito acima, que as entidades 
responsáveis pelos impactes ambientais de maior significância 
patrocinassem um estudo ambiental global para a região, com vista à 
identificação dos impactes ambientais negativos cumulativos mais 
significativos. Esse estudo poderia ser supervisionado pela Autoridade de 
AIA e deveria preconizar a adopção de medidas mitigadoras capazes 
de reverter a situação actual na envolvente da zona de intervenção, 
pois esta carece de grandes cuidados e de um enorme esforço de 

recuperação paisagística/ ambiental.  
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Cartografia da vegetação (Carta de biótopos) 

 

Como se pode observar na Figura 2, fotografada por satélite no dia 18 
de Junho de 2011, a zona de intervenção encontra-se já 
intervencionada em grande parte da sua área. Por conseguinte, as 
áreas de coberto vegetal restringem-se aos locais ainda não 

intervencionados e/ ou intervencionados há muito tempo.  

 

 

Figura 2 – Delimitação da zona de intervenção(a preto) com 

representação das linhas de água ocorrentes (a verde). 

(Fonte: Google Earth, 18/6/2011) 
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Verifica-se que uma das linhas de água ocorrentes foi afectada pelos 
trabalhos de exploração na pedreira, enquanto a linha de água 
localizada a Nordeste da zona de intervenção permanece intacta, 
como constatado in situ. Refira-se que na envolvente das linhas de 
água a vegetação ocorrente é ligeiramente diferente do inventário da 
generalidade da zona de intervenção. E esse facto deve-se à falta de 
água, uma vez que os espécimes vegetais mais adaptados aos solos 
ocorrentes vão ganhando terreno sobre as linhas de água (tojos, giestas 
e urzes). Segue-se um conjunto de imagens ilustrativas da vegetação 

ocorrente. 

A vegetação ocorrente na zona de intervenção é consentânea com a 
vegetação da envolvente, ou seja, há o predomínio de tojos, giestas e 
urzes em grande parte dos solos empobrecidos. O coberto arbóreo é 
muito reduzido, não abundam solos vegetais (em virtude dos grandes 
afloramentos rochosos) e regista-se o aparecimento de algumas 
espécimes de características hidrófilas na proximidade das linhas de 
água (mas com baixos efectiuvos). As Figuras 3, 4, 5, 6 e 7 são 

ilustrativas. 
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Figura 3 – Coberto vegetal típico da zona de intervenção 

Figura 4 – Verdejante v
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Coberto vegetal típico da zona de intervenção – 

e urzes. 

Verdejante vale de aluvião do Ribeiro dos Carrujos 

da zona de intervenção. 

 

 tojos, giestas 

 

ale de aluvião do Ribeiro dos Carrujos – a Oeste 
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(Quercus pyrenaica, Salix salviifolia, Cytisus scoparius, Ulex europaeus, C. 

multiflorus, C. striatus) 

 

As linhas de água que ocorrem na zona de intervenção e nas 
imediações são linhas de água de escorrência (têm carácter torrencial) 
e, por esse motivo, não apresentam caudais permanentementes. Daí se 
infere que a vegetação marginal tenha de se adaptar a este regime 
hidrológico e, por esse motivo, não se apresente tão luxuriante quanto a 
vegetação do Ribeiro dos Carrujos. Como se pode observar na Figura 5, 
os espécimes característicos de linhas de água são muito pouco 
abundantes e, ao invés, regista-se a progressão de giestas, tojos e urzes 

neste meio. 

 

Figura 5 – Vegetação de linha de água na extremidade Noroeste da 

zona de intervenção. 

(Quercus pyrenaica, Salix salviifolia, Cytisus scoparius, Ulex europaeus, 

Cytisus striatus, Cytisus multiflorus) 
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Figuras 6 e 7 – Fetal (

área de giestal em 2010 ou 2011 e giestal 

recentemente na área de intervenção (motivos desconhecidos).

(Pteridium aquilinum, Cytisus

Com base no inventário florístico da zona de intervenção produziu

carta de biótopos à escala 1: 

 

 

Espécies rupícolas relevantes

 

O trabalho de campo realizado em Maio do corrente ano não revelou 

a presença de espécimes rupícolas alvo de qualquer tipo de protecção 

legal. 
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Fetal (à esq., 1ª fase de colonização) após ignição de

área de giestal em 2010 ou 2011 e giestal (à dir.) queimado 

recentemente na área de intervenção (motivos desconhecidos).

Pteridium aquilinum, Cytisus scoparius, Cytisus striatus e Cytisus 

multiflorus) 

Com base no inventário florístico da zona de intervenção produziu

à escala 1: 2000 que se apresenta em anexo.

Espécies rupícolas relevantes 

O trabalho de campo realizado em Maio do corrente ano não revelou 

a presença de espécimes rupícolas alvo de qualquer tipo de protecção 

 

1ª fase de colonização) após ignição de 

queimado 

recentemente na área de intervenção (motivos desconhecidos). 

e Cytisus 

Com base no inventário florístico da zona de intervenção produziu-se a 

em anexo. 

O trabalho de campo realizado em Maio do corrente ano não revelou 

a presença de espécimes rupícolas alvo de qualquer tipo de protecção 



Pedido de elementos adicionais – ECOLOGIA 

EIA - Pedreira nº P38 - Fraga das Teixeiras 

 

 

 

 
Easy Ambiente – Estudos de Ambiente, Lda. 

R. Dr. Ilídio Sardoeira, 20 – 7.3 

VN Gaia 

TLM +351 966 526 637 

 

Esclarecer o que se pretende fazer com a linha de água aterrada e 

eventual construção de bacia de decantação 

A linha de água em causa fora anteriormente muito intervencionada na 
vertente Este da zona de intervenção, tendo sido desviada do seu curso 
por diversas vezes. Na Figura 2 é possível aferir a localização da linha de 
água. A situação actual desta linha de água na zona de intervenção é 

ilustrada pela Figura 8. 

O Proponente compromete-se a desobstruir o leito da linha de água e 
garante as funções hidrológicas da mesma. Compromete-se ainda com 
a desobstrução das margens imediatas da linha de água e com a 
colocação de alguma terra vegetal no sentido de permitir a 
renaturalização das mesmas. Os espécimes vegetais típicos da região 

colonizarão a área de intervenção com o passar do tempo. 

O Proponente revelou ainda a intenção de colocar terras vegetais 
sobre as escombreiras na zona de intervenção, com o intuito de 
renaturalizar a mesma, tendo mesmo já começado a faze-lo, como 
está patente na Figura 9. Alerta-se unicamente para a manutenção da 

topografia da zona de intervenção. 



Pedido de elementos adicionais – ECOLOGIA 

EIA - Pedreira nº P38 - Fraga das Teixeiras 

 

 

 

 
Easy Ambiente – Estudos de Ambiente, Lda. 

R. Dr. Ilídio Sardoeira, 20 – 7.3 

VN Gaia 

TLM +351 966 526 637 

 

 

Figura 8 – Situação actual da linha de água de escorrência ocorrente na 

zona de intervenção. 

 

Figura 9 – Colocação de terras vegetais sobre escombreiras na zona de 

intervenção (já iniciada). 
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Relativamente à bacia de decantação, a construção da mesma 
parece-me não se justificar, em função da baixa quantidade de pó de 

pedra produzido.  
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