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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais, realizado entre dezem-
bro de 2012 e janeiro de 2014, e tem por objetivo principal, apresentar a consulta pública a infor-
mação relevante sobre o projeto e as suas previsíveis consequências, de forma sintética e acessível 
tecnicamente. 

A Portucel Soporcel Florestal S.A. (PSF) é a empresa gestora da plantação florestal e a Junta de Fre-
guesia de Carvalhais é a proprietária das terras. 

O projeto tem como objetivo a recuperação da área florestal do Baldio de Carvalhais depois do in-
cêndio que ocorreu em 2010, com a reconversão de parte da área anteriormente ocupada por pi-
nheiro bravo (Pinus pinaster), por eucalipto (Eucalyptus globulus), carvalhos (Quercus sp.), casta-
nheiros (Castanea sativa) e freixos (Fraxinus excelsior). 

 

1.2. ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Segue um cronograma dos antecedentes do EIA (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Cronograma dos antecedentes do EIA. 



 

 

 

Em janeiro de 2012 a PSF solicitou um “Pedido de mobilização do Solo” à Câmara Municipal de São 
Pedro do Sul com vista à rearborização com carvalho e eucalipto nos prédios sitos na Freguesia de 
Carvalhais.  

A PSF também enviou um pedido de parecer do projeto de reflorestação para, à data, Autoridade 
Florestal Nacional (AFN) mas uma vez que a área de intervenção se situa em Rede Natura 2000 
(RN2000), a AFN reencaminhou este pedido de parecer para a entidade competente, à data, Institu-
to de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), a fim de este poder proceder à respetiva 
apreciação. 

Em paralelo, em abril de 2012, a PSF solicitou à Direção Geral de Áreas Classificadas (ICNB) um pe-
dido de parecer para florestação com eucaliptos onde o Diretor do Departamento de Gestão de 
Áreas Classificadas do Norte considera que o projeto se enquadra no âmbito do Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de novembro, ou seja, está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Assim, 
emite um parecer desfavorável ao projeto de arborização/florestação sem que previamente se pro-
ceda a uma AIA. 

Perante estes pareceres, a PSF reformulou o projeto de florestação com eucaliptos do Baldio de 
Carvalhais, para o qual se realizou o presente EIA. 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

Nos termos previstos pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, o projeto em análise está 
sujeito ao processo de AIA e está incluído no Anexo II – 1 – Agricultura, silvicultura e aquicultura, 
como tipo de projeto “d) Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies 
preexistentes, em áreas isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação 
destinada à conversão para outro tipo de utilização das terras”. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e de Desen-
volvimento Regional do Centro (CCDRC). No que diz respeito ao Regime Jurídico de Arborização e 
Rearborização, a emissão de Declaração de impacte Ambiental favorável ou favorável condicionada, 
no âmbito do processo de AIA, equivale à autorização prévia necessária para as ações de rearbori-
zação. 

 

1.4. OBJETIVOS DO EIA 

Os objetivos gerais do presente EIA nesta fase de Estudo Prévio consistem em analisar, a solução de 
projeto apresentada, por forma a: 

• Proceder à caracterização da situação de referência para determinar condicionantes ao pro-
jeto; 

• Identificar os principais impactes ambientais associados ao projeto durante as fases de 
construção, exploração e de desativação; 

• Apresentar medidas minimizadoras/mitigadoras dos impactes negativos que possam ocor-
rer durante a fase de construção, exploração e desativação construção e exploração do pro-
jeto; 



 

 

 

• Apresentar o cenário da evolução da área de projeto sem o projeto e com o projeto que terá 
em conta as medidas minimizadoras e mitigadoras; 

• Apresentar as diretrizes a considerar no futuro Plano de Monitorização Ambiental a ser de-
senvolvido na fase posterior do projeto. 

 

 

Figura 2 – Enquadramento do Projeto de Florestação no sítio da Rede Natura 2000. 

 

1.5. ALTERNATIVAS DE PROJETO E DE LOCALIZAÇÃO 

No contexto da discussão de cenários para este projeto, será apenas possível considerar duas situa-
ções: 

• A implementação do projeto tal como está proposto neste Relatório de EIA, feito por forma 
a minimizar ao máximo todos os impactes indicados (alternativa do Estudo Prévio); 

• A não implementação do Projeto, ou seja a não florestação/reflorestação da área atual (Al-
ternativa Zero). 

Tendo em conta que a alternativa em vigor neste momento é a Alternativa Zero, segue uma enume-
ração das razões para afirmar que esta situação não é ideal:  

• Os matos monoespecíficos existentes atualmente na área são característicos de solos po-
bres. Com a florestação da área, será incorporada mais matéria orgânica nos mesmos le-
vando a um aumento de pH e melhoria geral do solo. Também ao nível do sequestro de car-
bono há diferenças significativas entre os matos e a floresta, sendo que os segundos são me-
lhores nesta função; 

• A ausência de espaços florestais traduz-se numa incapacidade de variadas formas de fauna 
ocuparem o local; 

• A existência de uma considerável área ardida que beneficiará com este projeto uma vez que 
será recuperada; 



 

 

 

• Falta de aproveitamento comercial, essencial para o desenvolvimento socioeconómico do 
concelho de São Pedro do Sul. 

É necessário reforçar que com este projeto não se pretende a substituição de florestas nativas por 
florestas de espécies com rápido crescimento mas sim a implantação de eucaliptal em áreas onde já 
houve destruição de floresta de produção de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), o que irá garantir o 
suprimento de uma matéria-prima essencial para a sociedade, gerando melhorias na regulação do 
ciclo hídrico, no solo e na biodiversidade local. 

 

Assim, a AmBioDiv – Valor Natural, Lda., elaborou o EIA relativo ao Projeto de reflorestação com 
eucaliptos do Baldio de Carvalhais, localizado na proximidade da serra da Arada, o qual foi desen-
volvido sobre um projeto com uma profundidade de desenvolvimento correspondente a Estudo 
Prévio, entre Dezembro de 2012 e Janeiro de 2014. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de reflorestação com eucaliptos localiza-se na zona centro de Portugal Continental, em 
território do distrito de Viseu, no concelho de São Pedro do Sul, freguesias de Carvalhais e do Sul. 

Na Figura 3 faz-se a localização do projeto à escala regional e nacional e na Figura 4 apresenta-se 
uma implantação mais detalhada do projeto, incluindo a localização das parcelas de plantação e das 
infraestruturas. 

 

2.2. OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto tem como objetivo geral a recuperação da área florestal do Baldio de Carvalhais 
depois do violento incêndio que ocorreu em 2010 que afetou parte do Baldio, com a reconversão de 
parte da área anteriormente ocupada por pinheiro bravo (Pinus pinaster), por eucalipto (Eucalyptus 

globulus), carvalhos (Quercus robur), castanheiros (Castanea sativa) e freixos (Fraxinus angustifo-

lia). Posto isto, é pretendido: 

• Potenciar a capacidade produtiva dos povoamentos, utilizando melhores técnicas na mobi-
lização do solo, introduzindo plantas de melhor qualidade, produzidas por via vegetativa, 
com clones adaptados às condições edafoclimáticas da estação e recorrendo também a adu-
bações complementares e de correção, sempre que se justifique; 



 

 

 

 

Figura 3 – Localização do projeto à escala regional e nacional. 

 

Figura 4 – Implantação detalhada do projeto. 

 

• Intervir o menos possível nos ecossistemas presentes; 

• Garantir a existência e bom estado de conservação de corredores ecológicos, através da 
preservação das faixas de proteção às linhas de água que intercetem a área de intervenção, 
das faixas de solo não mobilizado nas zonas com declives superiores a 25%; 

• Beneficiar a propriedade através da renovação da rede divisional para acesso e defesa da 
floresta contra incêndios florestais; 

• Manter as áreas de vegetação natural, criar novas como as faixas de proteção às linhas de 
água e as faixas de compartimentação de solo não mobilizado com vegetação natural; 



 

 

 

• Enquadramento estético e paisagístico. 

Será afeta ao projeto uma área de cerca de 207,6ha. O presente projeto fundamenta-se em razões 
técnico-económicas e visa otimizar a capacidade produtiva numa área de baldio. Uma maior consci-
encialização ambiental e avanços na investigação e desenvolvimento, conduzem a que hoje se te-
nham melhores técnicas na preparação do solo, plantas melhoradas geneticamente e adubos de 
qualidade superior.  

Os investimentos em causa, os tratamentos culturais subsequentes, a produção de mais e melhor 
madeira, a médio prazo, serão fatores positivos de desenvolvimento regional e local, principalmen-
te na manutenção de emprego. 

Esta consciencialização ambiental está presente no projeto, tanto na caracterização da situação de 
referência, como na proposta de ação, onde se teve em consideração o combate à erosão do solo, o 
equilíbrio estético e paisagístico, a proteção das quercíneas existentes, a proteção da vegetação ao 
longo das linhas de água, a proteção dos vestígios arqueológicos e a proteção dos períodos de re-
produção da avifauna. 

A área do presente projeto será gerida de acordo com os princípios de sustentabilidade – económi-
ca, social e ambiental – consoante os critérios e indicadores para uma Gestão Florestal Sustentável, 
e em consonância com a política integrada da qualidade, ambiente, saúde e segurança da empresa. 

O projeto de plantação cumpre a legislação que se aplica ao território Português, nomeadamente: 

• Não se irá mobilizar o solo segundo as linhas de maior declive a menos de 30 m de linhas de 
água; 

• A plantação de árvores será feita até ao limite da parcela, mas as copas das árvores e as raí-
zes não se irão introduzir no terreno vizinho; 

• O compasso de plantação entre árvores será de 4 m em áreas que se encontrem a menos de 
10 m de uma estrada ou caminho florestal;  

• Serão respeitadas as faixas de gestão de combustível; 

• A dimensão das parcelas irá variar entre 20 e 50 ha, nos casos gerais, e entre 1 e 20 ha nas 
situações de maior risco de incêndio; serão compartimentadas pelas linhas de água existen-
tes e respetivas faixas de proteção; 

• A mobilização do solo será a estritamente necessária e a tecnicamente correta; 

• No caso dos povoamentos de pinheiro-bravo existentes, o destroçamento ou desvitalização 
dos cepos será feita no local e somente através de meios mecânicos específicos; 

• Serão beneficiados os caminhos já existentes com limpeza e regularização, utilizando uma 
máquina de rasto, com potência superior a 165 hp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. PLANO PREVISIONAL DE GESTÃO 

A programação temporal do projeto é apresentada pelo seguinte cronograma (Tabela I). 

 

Tabela I - Cronograma do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais (Fonte: PSF). 

 
ESPÉCIE OPERAÇÃO 

IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

Fa
se

 d
e 

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Período de instalação do povoamento – Parcelas 1, 2, 3, 4 e 7 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 39,7 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera 
– Outono 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 52,8 2015 – Outono 

 Plantação 0 - 2015 – Outono 

 Adubação 0 - 2015 – Outono 

 Retancha 0,5 - 2015 – Outono 
2016 – Primavera  

Parcela 7 - 
Carvalhos, 
castanheiros e 
freixos 

Preparação do terreno 0 17,9 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera  
– Outono 

Fa
se

 d
e 

E
xp

lo
ra

çã
o

 

Período de condução do povoamento – Parcelas 1 e 2 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 39,7 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2027 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2029 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2030 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2031 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2032 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2034 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2039 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 52,8 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2028 



 

 

 

 
ESPÉCIE OPERAÇÃO 

IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2030 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2031 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2032 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2033 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2035 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2040 

 

Tabela II - Pormenor da ocupação da área do projeto por parcela 207,6 ha. 

Parcela Ocupação Área (ha) 
Comprimento 

(km) 

0 Aceiro 4,4 6,4 

0 Caminho 9,2 21,1 

1 Eucalipto - Primavera 2015 (Terraços+Ripagem) 18,9 0,0 

2 Eucalipto - Primavera 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 20,8 0,0 

3 Eucalipto - Outono 2015 (Terraços+Ripagem) 33,6 0,0 

4 Eucalipto - Outono 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 19,2 0,0 

5 Regeneração de Pinheiro Bravo 36,5 0,0 

6 Pinheiro Bravo a manter 14,7 0,0 

7 Carvalho a plantar 17,9 0,0 

8 Faixa de solo s/ mobilização 3,1 0,0 

9 Faixa proteção linha de água 26,9 0,0 

10 Mato 2,0 0,0 

11 Bens arqueológicos 0,3 0,0 

 Total   207,6 27,4 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de ocupação da área do projeto por parcela. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Na caracterização da situação de referência da área de projeto foram considerados os seguintes 
descritores: Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia, Solos, Clima, Qualidade do ar, Recursos hídri-
cos, Ruído, Flora e habitats, Fauna, Paisagem, Ocupação dos solos, Fatores socioeconómicos, Orde-
namento do território e Património cultural construído. 

Na área afetada pelo projeto de reflorestação não se assinala a presença de ocupação humana. A lo-
calidade mais próxima é a de Sá, situada a Sudeste da propriedade.  

Na rede viária, existente na envolvente da zona do projeto de reflorestação, a circulação de veículos 
é reduzida. 

A área de estudo apresenta altitudes que variam entre 455 m e 750 m, apresentando declives acen-
tuados, com a presença de diversos festos e talvegues, o que traduz a existência de um relevo mo-
vimentado, dominando os declives acima dos 20%.  

Assim sendo, a paisagem envolvente à área de estudo caracteriza-se por possuir vales muito encai-
xados, com fortes declives nas encostas que os ladeiam. O principal afluente a passar na proximida-
de da área de estudo é a Ribeira Vilar, um afluente do Rio Vouga. 

Na área de estudo a principal ocupação do solo é de vegetação rasteira associada às encostas e nos 
vales encaixados predomina a vegetação ripícola arbórea (Figura 6). Existem ainda núcleos densos 



 

 

 

de povoamentos de pinheiro-bravo. No topo dos cabeços surgem, em locais de maior altitude, aflo-
ramentos rochosos de granitos. 

  

 

Figura 6 – Aspeto geral da área de estudo. 

 

Foi identificada apenas uma espécie botânica RELAPE com estatuto de conservação. Trata-se de um 
endemismo ibérico (Linaria triornithophora). Ocorre no centro e no norte do território português e 
habita preferencialmente zonas húmidas de vales. No que diz respeito a fauna, foi detetado um en-
demismo ibérico, a rã-ibérica (Rana iberica).  

Ao nível do ordenamento do território e condicionantes do uso do solo constatou-se que a área de 
projeto se encontra classificada como REN, não existindo zonas classificadas como Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) na área de projeto. O projeto de florestação insere-se em área de Regime Florestal e 
em Rede Natura 2000, no sítio Serra de Freita e Arada. 

Dos estudos desenvolvidos no património não se identificaram situações críticas, de elevado impac-
te negativo ou sem minimização aceitável, que inviabilizem o projeto. As situações identificadas são 
perfeitamente minimizáveis através de medidas definidas no EIA, nomeadamente a sinalização des-
tas ocorrências no início do projeto e o acompanhamento do projeto de plantação por parte de um 
arqueólogo. 

 

  



 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

As principais ações geradoras de impactes ambientais que se fazem sentir durante as fases de cons-
trução, exploração e desativação são: 

Construção: 

• Instalação de uma zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

• Beneficiação e abertura de caminhos; 

• Transporte de material vegetal; 

• Alargamento de terraços; 

• Limpeza de mato mecânica e manual; 

• Plantação; 

• Adubação; 

• Instalação de espécies ripícolas nas linhas de água de escorrência. 

Exploração e Desativação: 

• Presença do povoamento florestal e dos caminhos; 

• Limpeza de matos mecânica e manual; 

• Manutenção do povoamento florestal (seleção de varas, adubação, retancha, corte); 

• Abertura de valas e combros para instalação dos eucaliptos; 

• Transporte de material vegetal; 

• Beneficiação de caminhos. 

As ações acima referidas vão gerar impactes sobre o estado do ambiente da zona conforme descrito 
em seguida. 

Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração do 
povoamento florestal seja reduzido uma vez que o promotor tem a sua gestão florestal certificada 
segundo a norma Forest Stewartship Council (FSC) e Programme for the Endorsement of Forest Certi-

fication (PEFC) que asseguram uma gestão sustentável dos povoamentos florestais, englobando 
uma série de princípios e critérios ambientais, entre outros, muito rígidos e que tem de ser cumpri-
dos. O facto do projeto se encontrar dentro de um sítio classificado da Rede Natura 2000 (Sitio Ser-
ra de Freita e Arada) apenas faz acrescer os cuidados ambientais e ecológicos que a gestão e insta-
lação do povoamento terão que assegurar. 

O projeto contempla a exclusão de algumas áreas para plantação. Estas áreas, de forte sensibilidade 
ecológica e patrimonial são constituídas por galerias ripícolas e linhas de água de escorrência, aflo-
ramentos rochosos e vestígios arqueológicos. Este processo permitiu minimizar significativamente 
os impactes decorrentes da implementação do projeto. 

É prevista a necessidade de construção de terraços em parte de área como forma de minimizar pos-
síveis processos de erosão do solo, de encaminhamento das águas das chuvas e de estabilização do 
próprio povoamento. A construção destas banquetas irá alterar a morfologia do terreno, contudo, 
considera-se que os efeitos positivos a longo prazo minimizarão o impacte durante a fase de cons-
trução. 



 

 

 

O impacte será negativo na flora, vegetação e habitats, uma vez que irá provocar uma alteração da 
maior parte deles. No entanto, os habitats com maior estatuto de conservação, que são os que ocor-
rem nas ribeiras, serão preservados e protegidos, pois o projeto contempla faixas de proteção às li-
nhas de água. Uma vez que o projeto se encontra dentro da Rede Natura 2000, foi realizado um le-
vantamento exaustivo de todos os habitats presentes na área de estudo. Conclui-se que os habitats 
presentes atualmente na área de projeto não correspondem a habitats da Diretiva Habitats, com ex-
ceção dos existentes nas linhas de água. 

O único impacte residual, ou seja, o impacte não mitigável que se espera para este projeto será no 
clima, com a eventual alteração do microclima na área. Tendo em conta a dimensão da área e todas 
as medidas de compartimentação e alternância de cortes na área (preconizadas para mitigar o im-
pacte na paisagem, fauna, flora e habitats), prevê-se que este impacte será reduzido e pouco signifi-
cativo. 

Os investimentos em causa, os tratamentos culturais subsequentes, a produção de mais e melhor 
madeira, a médio prazo, serão fatores positivos de desenvolvimento regional e local, principalmen-
te na manutenção de emprego. Foram realizados vários estudos de prospeção cujo objetivo foi a 
identificação de solos com as características necessárias à plantação de eucaliptos. Estes estudos 
permitiram reconhecer que a zona onde se prevê a localização da plantação é um local com as ca-
racterísticas adequadas para este fim. 

Considera-se que a fase de desativação terá os mesmos impactes que a fase de exploração uma vez 
que chegado ao fim do contrato de arrendamento este será renovado, iniciando-se novamente o 
processo de plantação. 

Na fase de exploração e de desativação existem impactes negativos e positivos que resultam fun-
damentalmente de: 

Impactes negativos 

• Perturbação sobre a fauna (mamíferos, répteis e aves sobretudo) que estejam presentes na 
área, devido às operações florestais de manutenção dos povoamentos. Contudo, estes im-
pactes serão pontuais e as operações florestais podem ser alteradas no tempo a fim de não 
coincidirem com as épocas de reprodução ou nidificação da fauna. Contudo, demonstra a 
experiência, que os animais são bastante resilientes e adaptam-se bem à atividade do ho-
mem; 

• Perturbação visual, a qual poderá ser uma questão subjetiva, sendo de referir que já existem 
na serra da Arada outros povoamentos florestais de eucalipto. 

 

Impactes positivos 

• Criação de postos de trabalho, embora a maioria temporários e sazonais, serão sempre uma 
mais-valia, sobretudo em áreas do interior do País; 

• Dinamização do setor florestal e madeireiro, o qual se encontra no presente momento, em 
fase de média fragilidade, sendo necessário importar madeira de eucalipto para dar respos-
ta às necessidades atuais de mercado; 

• Contribuição para a diminuição do efeito de estufa uma vez que o recurso que se pretende 
instalar é sequestrador de dióxido de carbono; 

• Benefícios económicos decorrentes do arrendamento do baldio à Junta de Freguesia. 



 

 

 

Conclui-se que a maioria dos impactes negativos se fazem sentir durante a fase de construção 
sobretudo, devido à necessidade de alterar a morfologia e o uso atual do solo. No entanto, são 
preconizadas uma série de medidas minimizadoras destes impactos que serão em grande parte 
reduzidos.  

5. MEDIDAS MINIMIZADORAS/MITIGADORAS 

Foram definidas um conjunto de medidas de minimização de possíveis impactes ambientais no sen-
tido de reduzir e/ou valorizar a magnitude e intensidade dos mesmos, consoante estes sejam bené-
ficos ou prejudiciais para o ambiente. Assim sendo, aconselha-se o acompanhamento ambiental du-
rante, sobretudo, a fase de construção e a monitorização de valores ecológicos durante a fase de ex-
ploração, que é no entanto, já uma das exigências da norma de certificação florestal FSC. Foram ain-
da definidas um conjunto de medidas de proteção ambiental, as quais se encontram refletidas no 
atual projeto de plantação, e que são sobretudo de cariz condicionante. 

Foram ainda definidas medidas de minimização a ter em conta para as diferentes fases do projeto: 
construção, exploração e fase de desativação. Seguem dois quadros síntese: um para as medidas 
previstas para reduzir/compensar os impactes negativos (Tabela III) e outro com as medidas para 
potenciar os impactes positivos do projeto (Tabela IV). 

 

Tabela III - Medidas previstas para reduzir/compensar os impactes negativos. 

Impactes negativos do projeto Medidas para reduzir ou compensar 

Redução do potencial de infiltração do solo e di-
minuição da taxa de recarga dos aquíferos com 
compactação dos solos 

Restringir ao mínimo possível a área a ser inter-
vencionada para reduzir a compactação do solo 
no local e no final das obras deverá proceder-se a 
uma descompactação dos solos de modo a devol-
ver da melhor forma possível as suas capacidades 
de referência. 

Alteração da capacidade de uso do solo Respeitar os limites de aptidão para o eucalipto 
realizados pelo proponente a fim de só se plantar 
nas áreas definidas. 

Erosão do solo Construção de terraços que também irá fazer 
encaminhamento das águas das chuvas e de esta-
bilização do próprio povoamento. 

Alteração na flora, vegetação e habitats Preservação de todas as faixas de proteção às 
linhas de água e salvaguardar os locais onde foi 
identificada a presença do endemismo ibérico 
(Linaria triornithophora). 

Perturbação sobre a fauna Serão pontuais as ações e as operações florestais 
podem ser alteradas no tempo a fim de não coin-
cidirem com as épocas de reprodução ou nidifica-
ção da fauna. 



 

 

 

Impactes negativos do projeto Medidas para reduzir ou compensar 

Perturbação visual Perturbar o menor espaço possível de terreno 
envolvente à obra, seja para armazenar materiais 
ou para maquinaria.  

Realização de molhagens periódicas, se necessá-
rio, nas áreas sujeitas a movimentação de terras, 
durante o período estival, nomeadamente nos 
caminhos de acesso.  

Os resíduos produzidos em obra deverão ser 
depositados em locais para esse fim. 

Salvaguarda de todas as espécies arbóreas e ar-
bustivas que não perturbem a execução da obra. 

Plantação de espécies ripícolas (bétulas, carva-
lhos, salgueiros, castanheiros) nas linhas de es-
corrência naturais por forma a criar descontinui-
dades na paisagem e corredores ecológicos. 

Alteração dos níveis médios de temperatura, hu-
midade e velocidade do vento 

Evitar a plantação com um nível de dimensão e 
proximidade entre árvores tal, que torne a zona 
demasiado densa, por forma a evitar uma altera-
ção total a nível microclimático. 

Contaminação do solo, dos cursos de água e dos 
aquíferos 

Monitorização através de inspeções ambientais e 
gestão de resíduos. 

Após a limpeza de matos nas linhas de água deve-
rão ser retirados para fora da área os detritos 
vegetais resultantes desta operação. 

Recomenda-se a criação de uma zona impermea-
bilizada para as mudanças de óleo e de combustí-
veis, e contenção de eventuais derrames aciden-
tais, para evitar contaminação de aquíferos. 

Utilização de materiais absorventes, para a limpe-
za de pequenos derrames de óleos ou de outros 
poluentes que possa ocorrer. 

Produção de ruído Cumprimento do número de decibéis através da 
utilização de maquinaria sujeita a legislação e 
normas.  

Uso de equipamentos que gerem menor nível de 
ruído, sendo que os mais ruidosos somente de-
vem ser usados no período diurno. 

Perda de vestígios arqueológicos Consignar uma área de proteção integral com 
dimensão mínima indicativa de 50 metros de raio, 
centrada nas ocorrências (mamoas). Nesta área o 
único uso permitido que recomendamos é o corte 
de vegetação com equipamento mono-manual. 

Fazer o reconhecimento do estado atual destas 
ocorrências na totalidade do projeto. 

Proceder à sinalização permanente validada pelas 
entidades de tutela (Direção Regional de Cultura 
do Centro e/ou Direcção-Geral do Património 
Cultural). 

Ocupação de áreas classificadas Deverão ser cumpridas todas as disposições le-
gais preconizadas em cada um dos instrumentos 
gestão territorial 

 

Tabela IV - Medidas para potenciar os impactes positivos do projeto. 



 

 

 

Impactes positivos do projeto Medidas para potenciar 

Aumento da fertilidade do solo Incorporação no solo de sobrantes vegetais. 

Criação de refúgio para fauna Na construção dos terraços deverão ser deixadas 
faixas de compartimentação (de 30 a 50 m entre 
si), sem mobilização do solo e com a preservação 
do revestimento vegetal natural, com uma largura 
mínima de 5 m. 

Emprego local e sazonal Criação de postos de trabalho 

Dinamização do setor florestal e madeireiro Utilização da madeira de eucalipto 

Contribuição para a diminuição do efeito de estu-
fa 

Plantação de recurso sequestrador do dióxido de 
carbono e incorporação no solo dos restos vege-
tais resultantes das operações florestais. 

Aumento da eficácia no combate aos incêndios Melhoria da rede viária local 

Implementação de medidas propostas nos Ins-
trumentos de Gestão Territorial (IGT) 

Conformidade com os objetivos de cada IGT 

 

6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Os planos de monitorização são uma importante ferramenta de gestão de impactes em projetos 
deste tipo. Eles são já uma realidade para a entidade promotora, uma vez que cada uma das Unida-
des de Gestão do grupo já tem um plano de monitorização associado. Isto é uma mais-valia em ter-
mos de conhecimento e conœtacto com este tipo de realidades. Sendo esta uma das exigências da 
norma FSC e PEFC, como foi explicado anteriormente. A contínua atualização de conhecimento dos 
valores ecológicos presentes na área de estudo é uma mais-valia no sentido de conciliar e adaptar 
as diferentes abordagens de gestão florestal aos valores naturais presentes na área de estudo. As-
sim sendo, serão realizadas monitorizações do solo, flora e habitats, fauna, recursos hídricos e pa-
trimónio cultural construído. A tabela síntese dos planos de monitorização segue abaixo (Tabela V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela V - Quadro Síntese dos Planos de Monitorização. 

DESCRITOR PROGRAMA

ÇÃO 

TEMPORAL 

METODOLOGIA PARÂMETROS A CARACTERIZAR LOCAIS A MONITORIZAR 

Solo Quando 
existirem 
interven-
ções no 
solo. 

Monitorização a 3 profun-
didades  

 

Metais (Cd, Cr, Cu, PB, Zn, Fe); Alcalinida-
de; Óleos e gorduras; Granulometria, pH; 
Tipo de Argila; Retenção de matéria orgâ-
nica e de azoto; Densidade do solo; Capa-
cidade de escorrência ou de infiltração do 
solo; Carbonatos. 

3 pontos (um na 
linhade água, um no 
ponto de cota mais 
elevada do projeto e 
outro no ponto a cota 
intermédia) 

Flora e 
Habitats 

De 5 em 5 
anos 

Metodologia fitossocioló-
gica de Braun-Blanquet. 

Estado de Conservação; Potencial de 
evolução; Nível de Ameaça; Importância 
para Flora; Importância para Anfíbios; 
Importância para Répteis; Importância 
para Aves; Importância para Mamíferos; 
Interesse para a Conservação; Interesse 
para a Proteção. 

Linhas de água efé-
meras e permanente; 
Afloramentos rocho-
sos. 

Fauna De 5 em 5 
anos 

Prospeção de ninhos e 
transetos. 

Espécies presentes nos Anexos A-I, B-II e 
B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decre-
to-Lei nº 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Ribeira de Vilar e 
afluentes. Povoamen-
tos florestais.  

Recursos 
Hídricos 

De 2 em 2 
anos 

Recolha de água para ser 
posteriormente  conser-
vado  num  frasco  cuida-
dosamente  limpo,  de  
vidro  escuro,  mantendo-
o  na obscuridade e a uma 
temperatura que deverá 
ser próxima dos 4ºC. 

Parâmetros físico-químicos  

 

Linhas de água e 
piezómetros a mon-
tante e a jusante da 
área do projeto 

Património 
Cultural 
Construído 

De 5 em 5 
anos 

Visitar todas as ocorrên-
cias detetadas nos traba-
lhos anteriores e classifi-
cação do estado de con-
servação. Caracterização 
da áre envolvente das 
ocorrências 

Localização; Acessos; Descrição Topográ-
fica do Local; Descrição das estruturas 
visíveis e seu estado de conservação; 
Tentativa de interpretação cronológico-
cultural; Referências bibliográficas ou 
outras. 

Onde foram deteta-
dos vestígios arqueo-
lógicos de interesse. 

 

7. EVOLUÇÃO DA ÁREA SEM PROJETO (ALTERNATIVA ZERO) 

A alternativa zero consiste em criar um cenário de previsão de evolução da área sem que haja um 
projeto. A área de projeto situa-se num local isolado e longe de aglomerados populacionais ou edifi-
cados e sem previsão de ocorrência dos mesmos. Assim sendo, a única componente que poderá ser 
alvo de simulação direta é a vegetação e os habitats, o solo e a componente económica 

Para a área de projeto esta simulação passa por prever um cenário de evolução do coberto vegetal. 
De modo a poder-se desenvolver este tipo de previsões associadas à evolução vegetal é necessário 
estudar a evolução da sucessão ecológica e denomina-se a isto o estudo da Vegetação Potencial para 
um determinado local. 

De um modo muito geral, as grandes unidades de vegetação climácicas, os bosques e florestas seri-
am constituídos por carvalhais de carvalho-alvarinho (Quercus robur). A vegetação higrófila ripícola 



 

 

 

seria constituída por amiais de Alnus glutinosa. No presente momento nalgumas áreas a vegetação 
ripícola não se encontra desenvolvida, não existindo portanto estes amiais. Sem a concretização 
deste projeto, algumas das linhas de água provavelmente irão ser dominadas por silvados e não 
irão evoluir tão rapidamente como com as ações de restauro preconizadas para as linhas de água. 

É de realçar que num cenário de evolução da área sem projeto, a área fica sujeita a uma perda de 
valor económico associado à produção de madeira, importando ainda referir, que o cenário estabe-
lecido em termos de evolução do coberto vegetal é um cenário a longo prazo, demorando desde 
centenas a milhões de anos a ser atingido. 

Como conclusão, desde que não se altere de forma significativa o uso humano, não são expectáveis 
a curto prazo alterações do coberto vegetal atual. Poderão ocorrer alterações a pequenas escalas 
resultantes da adaptação e evolução das comunidades vegetais no sentido do clímax vegetal. Con-
vém ainda referir que sem uma gestão florestal adequada o risco de propagação de incêndios é su-
perior. Com a execução do projeto estão previstas medidas de restauro ecológico que providenciam 
a compartimentação da área do projeto, medida essencial na prevenção de incêndios florestais. 

 

8.   LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

As principais lacunas de informação deste EIA dizem respeito à inexistência de alguns dados base e 
à impossibilidade de fazer saídas de campo de forma a incluir diferentes períodos do dia e do ano. 
Apesar disto, foram desenvolvidos esforços no sentido de colmatar esta lacuna.  

Os principais descritores  afetados  pela  falta  de  dados  foram: clima, qualidade do ar e fauna.  

Tanto para o clima como para a qualidade do ar, o principal problema foi a inexistência de estações 
que medissem estes parâmetros nas imediações da área de projeto. Optou-se por utilizar estações 
meteorológicas do concelho e uma estação correspondente à Zona Interior Centro, onde está inclu-
ída a área de projeto.  

No que se refere aos aspetos da fauna, não foi sido possível prospetar toda a área, principalmente 
em zonas com declive acentuado. Por isso, muitas espécies cuja ocorrência é dada como provável na 
região de acordo com os dados bibliográficos não foram observadas e a sua presença não pôde ser 
confirmada. Também a falta de inventariação em vários períodos fez com que alguns grupos faunís-
ticos não fossem detetados. Apesar disso, a informação recolhida no campo juntamente com dados 
já disponíveis para a área, permitiu que fosse elaborada uma lista de espécies que se julga refletir o 
que existe na área.  

 

  



 

 

 

9. CONCLUSÕES 

Analisando toda a informação e depois de definidos todos os parâmetros que poderão ser afetados 
durante e depois da concretização do projeto de reflorestação, considera-se que se as medidas de 
minimização e de monitorização preconizadas para a área forem tidas em conta na elaboração do 
projeto em si, e da forma como foi planeado e estruturado, apresenta vantagens e benefícios para a 
área em causa. Deve-se notar que uma vez que a empresa se encontra certificada pelos referencias 
FSC e PEFC, que têm requisitos rígidos no que diz respeito às questões ecológicas e ambientais, 
aquando do desenho do projeto de florestação a empresa teve todo o cuidado em seguir e até mes-
mo ir mais além, propondo no projeto limites acima do estipulado, no sentido da proteção de linhas 
de água, dos solos e dos valores naturais. 

Na área afeta ao projeto apenas nas linhas de água, as quais serão preservadas, ocorrem habitats 
naturais com estatuto de prioritários para a conservação. Todos os outros habitats naturais que se-
rão afetados pelo projeto não se enquadram em nenhum tipo da Diretiva Habitats. 

Convém referir que 20,95% da área de projeto será dedicada a áreas de conservação, onde serão 
mantidas e melhoradas as condições naturais existentes, através de ações de plantação de espécies 
autóctones. Estas áreas incluem ainda todos os afloramentos rochosos e as ocorrências arqueológi-
cas. Serão instalados 17,9 ha de espécies de folhosas que funcionarão, a par das restantes áreas de 
conservação, como faixas de descontinuidade à propagação de incêndios florestais e como áreas de 
refúgio para a fauna e flora. 

A fase que mais impactes provoca no ambiente é a de construção, a qual compreende a eliminação 
da cobertura vegetal e a alteração do uso atual do solo e a sua mobilização. Estas operações pode-
rão levar à, erosão hídrica e eólica, degradação do solo, destruição de habitats e modificação da pai-
sagem. 

A experiência da PSF em termos de gestão florestal, é que se poderá garantir uma correta gestão 
por forma a minimizar o seu impacte e compatibilizar os aspetos económicos e ambientais. Assim 
sendo, a realização deste EIA foi sem dúvida uma mais-valia para a PSF no sentido de ponderar e 
estimar um equilíbrio entre a parte económica, ambiental e social. 

De acordo com a avaliação técnica efetuada, não é previsível que o projeto de reflorestação do Bal-
dio de Carvalhais venha a induzir impactes ambientais negativos que o possam inviabilizar. Sendo 
que os impactes positivos mais importantes ocorrem ao nível da componente socioeconómica com 
expressão local, regional e nacional. Por fim, importa mais uma vez referir que a implementação das 
medidas de minimização preconizadas permitem reduzir os impactes negativos e potenciar os im-
pactes positivos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais, realizado entre dezem-
bro de 2012 e janeiro de 2014, e tem por objetivo principal, apresentar a consulta pública a infor-
mação relevante sobre o projeto e as suas previsíveis consequências, de forma sintética e acessível 
tecnicamente. 

A Portucel Soporcel Florestal S.A. (PSF) é a empresa gestora da plantação florestal e a Junta de Fre-
guesia de Carvalhais é a proprietária das terras. 

O projeto tem como objetivo a recuperação da área florestal do Baldio de Carvalhais depois do in-
cêndio que ocorreu em 2010, com a reconversão de parte da área anteriormente ocupada por pi-
nheiro bravo (Pinus pinaster), por eucalipto (Eucalyptus globulus), carvalhos (Quercus sp.), casta-
nheiros (Castanea sativa) e freixos (Fraxinus excelsior). 

 

1.2. ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Segue um cronograma dos antecedentes do EIA (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Cronograma dos antecedentes do EIA. 



 

 

 

Em janeiro de 2012 a PSF solicitou um “Pedido de mobilização do Solo” à Câmara Municipal de São 
Pedro do Sul com vista à rearborização com carvalho e eucalipto nos prédios sitos na Freguesia de 
Carvalhais.  

A PSF também enviou um pedido de parecer do projeto de reflorestação para, à data, Autoridade 
Florestal Nacional (AFN) mas uma vez que a área de intervenção se situa em Rede Natura 2000 
(RN2000), a AFN reencaminhou este pedido de parecer para a entidade competente, à data, Institu-
to de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), a fim de este poder proceder à respetiva 
apreciação. 

Em paralelo, em abril de 2012, a PSF solicitou à Direção Geral de Áreas Classificadas (ICNB) um pe-
dido de parecer para florestação com eucaliptos onde o Diretor do Departamento de Gestão de 
Áreas Classificadas do Norte considera que o projeto se enquadra no âmbito do Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de novembro, ou seja, está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Assim, 
emite um parecer desfavorável ao projeto de arborização/florestação sem que previamente se pro-
ceda a uma AIA. 

Perante estes pareceres, a PSF reformulou o projeto de florestação com eucaliptos do Baldio de 
Carvalhais, para o qual se realizou o presente EIA. 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

Nos termos previstos pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, o projeto em análise está 
sujeito ao processo de AIA e está incluído no Anexo II – 1 – Agricultura, silvicultura e aquicultura, 
como tipo de projeto “d) Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies 
preexistentes, em áreas isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação 
destinada à conversão para outro tipo de utilização das terras”. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e de Desen-
volvimento Regional do Centro (CCDRC). No que diz respeito ao Regime Jurídico de Arborização e 
Rearborização, a emissão de Declaração de impacte Ambiental favorável ou favorável condicionada, 
no âmbito do processo de AIA, equivale à autorização prévia necessária para as ações de rearbori-
zação. 

 

1.4. OBJETIVOS DO EIA 

Os objetivos gerais do presente EIA nesta fase de Estudo Prévio consistem em analisar, a solução de 
projeto apresentada, por forma a: 

• Proceder à caracterização da situação de referência para determinar condicionantes ao pro-
jeto; 

• Identificar os principais impactes ambientais associados ao projeto durante as fases de 
construção, exploração e de desativação; 

• Apresentar medidas minimizadoras/mitigadoras dos impactes negativos que possam ocor-
rer durante a fase de construção, exploração e desativação construção e exploração do pro-
jeto; 



 

 

 

• Apresentar o cenário da evolução da área de projeto sem o projeto e com o projeto que terá 
em conta as medidas minimizadoras e mitigadoras; 

• Apresentar as diretrizes a considerar no futuro Plano de Monitorização Ambiental a ser de-
senvolvido na fase posterior do projeto. 

 

 

Figura 2 – Enquadramento do Projeto de Florestação no sítio da Rede Natura 2000. 

 

1.5. ALTERNATIVAS DE PROJETO E DE LOCALIZAÇÃO 

No contexto da discussão de cenários para este projeto, será apenas possível considerar duas situa-
ções: 

• A implementação do projeto tal como está proposto neste Relatório de EIA, feito por forma 
a minimizar ao máximo todos os impactes indicados (alternativa do Estudo Prévio); 

• A não implementação do Projeto, ou seja a não florestação/reflorestação da área atual (Al-
ternativa Zero). 

Tendo em conta que a alternativa em vigor neste momento é a Alternativa Zero, segue uma enume-
ração das razões para afirmar que esta situação não é ideal:  

• Os matos monoespecíficos existentes atualmente na área são característicos de solos po-
bres. Com a florestação da área, será incorporada mais matéria orgânica nos mesmos le-
vando a um aumento de pH e melhoria geral do solo. Também ao nível do sequestro de car-
bono há diferenças significativas entre os matos e a floresta, sendo que os segundos são me-
lhores nesta função; 

• A ausência de espaços florestais traduz-se numa incapacidade de variadas formas de fauna 
ocuparem o local; 

• A existência de uma considerável área ardida que beneficiará com este projeto uma vez que 
será recuperada; 



 

 

 

• Falta de aproveitamento comercial, essencial para o desenvolvimento socioeconómico do 
concelho de São Pedro do Sul. 

É necessário reforçar que com este projeto não se pretende a substituição de florestas nativas por 
florestas de espécies com rápido crescimento mas sim a implantação de eucaliptal em áreas onde já 
houve destruição de floresta de produção de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), o que irá garantir o 
suprimento de uma matéria-prima essencial para a sociedade, gerando melhorias na regulação do 
ciclo hídrico, no solo e na biodiversidade local. 

 

Assim, a AmBioDiv – Valor Natural, Lda., elaborou o EIA relativo ao Projeto de reflorestação com 
eucaliptos do Baldio de Carvalhais, localizado na proximidade da serra da Arada, o qual foi desen-
volvido sobre um projeto com uma profundidade de desenvolvimento correspondente a Estudo 
Prévio, entre Dezembro de 2012 e Janeiro de 2014. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de reflorestação com eucaliptos localiza-se na zona centro de Portugal Continental, em 
território do distrito de Viseu, no concelho de São Pedro do Sul, freguesias de Carvalhais e do Sul. 

Na Figura 3 faz-se a localização do projeto à escala regional e nacional e na Figura 4 apresenta-se 
uma implantação mais detalhada do projeto, incluindo a localização das parcelas de plantação e das 
infraestruturas. 

 

2.2. OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto tem como objetivo geral a recuperação da área florestal do Baldio de Carvalhais 
depois do violento incêndio que ocorreu em 2010 que afetou parte do Baldio, com a reconversão de 
parte da área anteriormente ocupada por pinheiro bravo (Pinus pinaster), por eucalipto (Eucalyptus 

globulus), carvalhos (Quercus robur), castanheiros (Castanea sativa) e freixos (Fraxinus angustifo-

lia). Posto isto, é pretendido: 

• Potenciar a capacidade produtiva dos povoamentos, utilizando melhores técnicas na mobi-
lização do solo, introduzindo plantas de melhor qualidade, produzidas por via vegetativa, 
com clones adaptados às condições edafoclimáticas da estação e recorrendo também a adu-
bações complementares e de correção, sempre que se justifique; 



 

 

 

 

Figura 3 – Localização do projeto à escala regional e nacional. 

 

Figura 4 – Implantação detalhada do projeto. 

 

• Intervir o menos possível nos ecossistemas presentes; 

• Garantir a existência e bom estado de conservação de corredores ecológicos, através da 
preservação das faixas de proteção às linhas de água que intercetem a área de intervenção, 
das faixas de solo não mobilizado nas zonas com declives superiores a 25%; 

• Beneficiar a propriedade através da renovação da rede divisional para acesso e defesa da 
floresta contra incêndios florestais; 

• Manter as áreas de vegetação natural, criar novas como as faixas de proteção às linhas de 
água e as faixas de compartimentação de solo não mobilizado com vegetação natural; 



 

 

 

• Enquadramento estético e paisagístico. 

Será afeta ao projeto uma área de cerca de 207,6ha. O presente projeto fundamenta-se em razões 
técnico-económicas e visa otimizar a capacidade produtiva numa área de baldio. Uma maior consci-
encialização ambiental e avanços na investigação e desenvolvimento, conduzem a que hoje se te-
nham melhores técnicas na preparação do solo, plantas melhoradas geneticamente e adubos de 
qualidade superior.  

Os investimentos em causa, os tratamentos culturais subsequentes, a produção de mais e melhor 
madeira, a médio prazo, serão fatores positivos de desenvolvimento regional e local, principalmen-
te na manutenção de emprego. 

Esta consciencialização ambiental está presente no projeto, tanto na caracterização da situação de 
referência, como na proposta de ação, onde se teve em consideração o combate à erosão do solo, o 
equilíbrio estético e paisagístico, a proteção das quercíneas existentes, a proteção da vegetação ao 
longo das linhas de água, a proteção dos vestígios arqueológicos e a proteção dos períodos de re-
produção da avifauna. 

A área do presente projeto será gerida de acordo com os princípios de sustentabilidade – económi-
ca, social e ambiental – consoante os critérios e indicadores para uma Gestão Florestal Sustentável, 
e em consonância com a política integrada da qualidade, ambiente, saúde e segurança da empresa. 

O projeto de plantação cumpre a legislação que se aplica ao território Português, nomeadamente: 

• Não se irá mobilizar o solo segundo as linhas de maior declive a menos de 30 m de linhas de 
água; 

• A plantação de árvores será feita até ao limite da parcela, mas as copas das árvores e as raí-
zes não se irão introduzir no terreno vizinho; 

• O compasso de plantação entre árvores será de 4 m em áreas que se encontrem a menos de 
10 m de uma estrada ou caminho florestal;  

• Serão respeitadas as faixas de gestão de combustível; 

• A dimensão das parcelas irá variar entre 20 e 50 ha, nos casos gerais, e entre 1 e 20 ha nas 
situações de maior risco de incêndio; serão compartimentadas pelas linhas de água existen-
tes e respetivas faixas de proteção; 

• A mobilização do solo será a estritamente necessária e a tecnicamente correta; 

• No caso dos povoamentos de pinheiro-bravo existentes, o destroçamento ou desvitalização 
dos cepos será feita no local e somente através de meios mecânicos específicos; 

• Serão beneficiados os caminhos já existentes com limpeza e regularização, utilizando uma 
máquina de rasto, com potência superior a 165 hp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. PLANO PREVISIONAL DE GESTÃO 

A programação temporal do projeto é apresentada pelo seguinte cronograma (Tabela I). 

 

Tabela I - Cronograma do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais (Fonte: PSF). 

 
ESPÉCIE OPERAÇÃO 

IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

Fa
se

 d
e 

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Período de instalação do povoamento – Parcelas 1, 2, 3, 4 e 7 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 39,7 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera 
– Outono 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 52,8 2015 – Outono 

 Plantação 0 - 2015 – Outono 

 Adubação 0 - 2015 – Outono 

 Retancha 0,5 - 2015 – Outono 
2016 – Primavera  

Parcela 7 - 
Carvalhos, 
castanheiros e 
freixos 

Preparação do terreno 0 17,9 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera  
– Outono 

Fa
se

 d
e 

E
xp

lo
ra

çã
o

 

Período de condução do povoamento – Parcelas 1 e 2 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 39,7 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2027 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2029 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2030 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2031 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2032 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2034 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2039 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 52,8 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2028 



 

 

 

 
ESPÉCIE OPERAÇÃO 

IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2030 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2031 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2032 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2033 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2035 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2040 

 

Tabela II - Pormenor da ocupação da área do projeto por parcela 207,6 ha. 

Parcela Ocupação Área (ha) 
Comprimento 

(km) 

0 Aceiro 4,4 6,4 

0 Caminho 9,2 21,1 

1 Eucalipto - Primavera 2015 (Terraços+Ripagem) 18,9 0,0 

2 Eucalipto - Primavera 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 20,8 0,0 

3 Eucalipto - Outono 2015 (Terraços+Ripagem) 33,6 0,0 

4 Eucalipto - Outono 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 19,2 0,0 

5 Regeneração de Pinheiro Bravo 36,5 0,0 

6 Pinheiro Bravo a manter 14,7 0,0 

7 Carvalho a plantar 17,9 0,0 

8 Faixa de solo s/ mobilização 3,1 0,0 

9 Faixa proteção linha de água 26,9 0,0 

10 Mato 2,0 0,0 

11 Bens arqueológicos 0,3 0,0 

 Total   207,6 27,4 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de ocupação da área do projeto por parcela. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Na caracterização da situação de referência da área de projeto foram considerados os seguintes 
descritores: Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia, Solos, Clima, Qualidade do ar, Recursos hídri-
cos, Ruído, Flora e habitats, Fauna, Paisagem, Ocupação dos solos, Fatores socioeconómicos, Orde-
namento do território e Património cultural construído. 

Na área afetada pelo projeto de reflorestação não se assinala a presença de ocupação humana. A lo-
calidade mais próxima é a de Sá, situada a Sudeste da propriedade.  

Na rede viária, existente na envolvente da zona do projeto de reflorestação, a circulação de veículos 
é reduzida. 

A área de estudo apresenta altitudes que variam entre 455 m e 750 m, apresentando declives acen-
tuados, com a presença de diversos festos e talvegues, o que traduz a existência de um relevo mo-
vimentado, dominando os declives acima dos 20%.  

Assim sendo, a paisagem envolvente à área de estudo caracteriza-se por possuir vales muito encai-
xados, com fortes declives nas encostas que os ladeiam. O principal afluente a passar na proximida-
de da área de estudo é a Ribeira Vilar, um afluente do Rio Vouga. 

Na área de estudo a principal ocupação do solo é de vegetação rasteira associada às encostas e nos 
vales encaixados predomina a vegetação ripícola arbórea (Figura 6). Existem ainda núcleos densos 



 

 

 

de povoamentos de pinheiro-bravo. No topo dos cabeços surgem, em locais de maior altitude, aflo-
ramentos rochosos de granitos. 

  

 

Figura 6 – Aspeto geral da área de estudo. 

 

Foi identificada apenas uma espécie botânica RELAPE com estatuto de conservação. Trata-se de um 
endemismo ibérico (Linaria triornithophora). Ocorre no centro e no norte do território português e 
habita preferencialmente zonas húmidas de vales. No que diz respeito a fauna, foi detetado um en-
demismo ibérico, a rã-ibérica (Rana iberica).  

Ao nível do ordenamento do território e condicionantes do uso do solo constatou-se que a área de 
projeto se encontra classificada como REN, não existindo zonas classificadas como Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) na área de projeto. O projeto de florestação insere-se em área de Regime Florestal e 
em Rede Natura 2000, no sítio Serra de Freita e Arada. 

Dos estudos desenvolvidos no património não se identificaram situações críticas, de elevado impac-
te negativo ou sem minimização aceitável, que inviabilizem o projeto. As situações identificadas são 
perfeitamente minimizáveis através de medidas definidas no EIA, nomeadamente a sinalização des-
tas ocorrências no início do projeto e o acompanhamento do projeto de plantação por parte de um 
arqueólogo. 

 

  



 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

As principais ações geradoras de impactes ambientais que se fazem sentir durante as fases de cons-
trução, exploração e desativação são: 

Construção: 

• Instalação de uma zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

• Beneficiação e abertura de caminhos; 

• Transporte de material vegetal; 

• Alargamento de terraços; 

• Limpeza de mato mecânica e manual; 

• Plantação; 

• Adubação; 

• Instalação de espécies ripícolas nas linhas de água de escorrência. 

Exploração e Desativação: 

• Presença do povoamento florestal e dos caminhos; 

• Limpeza de matos mecânica e manual; 

• Manutenção do povoamento florestal (seleção de varas, adubação, retancha, corte); 

• Abertura de valas e combros para instalação dos eucaliptos; 

• Transporte de material vegetal; 

• Beneficiação de caminhos. 

As ações acima referidas vão gerar impactes sobre o estado do ambiente da zona conforme descrito 
em seguida. 

Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração do 
povoamento florestal seja reduzido uma vez que o promotor tem a sua gestão florestal certificada 
segundo a norma Forest Stewartship Council (FSC) e Programme for the Endorsement of Forest Certi-

fication (PEFC) que asseguram uma gestão sustentável dos povoamentos florestais, englobando 
uma série de princípios e critérios ambientais, entre outros, muito rígidos e que tem de ser cumpri-
dos. O facto do projeto se encontrar dentro de um sítio classificado da Rede Natura 2000 (Sitio Ser-
ra de Freita e Arada) apenas faz acrescer os cuidados ambientais e ecológicos que a gestão e insta-
lação do povoamento terão que assegurar. 

O projeto contempla a exclusão de algumas áreas para plantação. Estas áreas, de forte sensibilidade 
ecológica e patrimonial são constituídas por galerias ripícolas e linhas de água de escorrência, aflo-
ramentos rochosos e vestígios arqueológicos. Este processo permitiu minimizar significativamente 
os impactes decorrentes da implementação do projeto. 

É prevista a necessidade de construção de terraços em parte de área como forma de minimizar pos-
síveis processos de erosão do solo, de encaminhamento das águas das chuvas e de estabilização do 
próprio povoamento. A construção destas banquetas irá alterar a morfologia do terreno, contudo, 
considera-se que os efeitos positivos a longo prazo minimizarão o impacte durante a fase de cons-
trução. 



 

 

 

O impacte será negativo na flora, vegetação e habitats, uma vez que irá provocar uma alteração da 
maior parte deles. No entanto, os habitats com maior estatuto de conservação, que são os que ocor-
rem nas ribeiras, serão preservados e protegidos, pois o projeto contempla faixas de proteção às li-
nhas de água. Uma vez que o projeto se encontra dentro da Rede Natura 2000, foi realizado um le-
vantamento exaustivo de todos os habitats presentes na área de estudo. Conclui-se que os habitats 
presentes atualmente na área de projeto não correspondem a habitats da Diretiva Habitats, com ex-
ceção dos existentes nas linhas de água. 

O único impacte residual, ou seja, o impacte não mitigável que se espera para este projeto será no 
clima, com a eventual alteração do microclima na área. Tendo em conta a dimensão da área e todas 
as medidas de compartimentação e alternância de cortes na área (preconizadas para mitigar o im-
pacte na paisagem, fauna, flora e habitats), prevê-se que este impacte será reduzido e pouco signifi-
cativo. 

Os investimentos em causa, os tratamentos culturais subsequentes, a produção de mais e melhor 
madeira, a médio prazo, serão fatores positivos de desenvolvimento regional e local, principalmen-
te na manutenção de emprego. Foram realizados vários estudos de prospeção cujo objetivo foi a 
identificação de solos com as características necessárias à plantação de eucaliptos. Estes estudos 
permitiram reconhecer que a zona onde se prevê a localização da plantação é um local com as ca-
racterísticas adequadas para este fim. 

Considera-se que a fase de desativação terá os mesmos impactes que a fase de exploração uma vez 
que chegado ao fim do contrato de arrendamento este será renovado, iniciando-se novamente o 
processo de plantação. 

Na fase de exploração e de desativação existem impactes negativos e positivos que resultam fun-
damentalmente de: 

Impactes negativos 

• Perturbação sobre a fauna (mamíferos, répteis e aves sobretudo) que estejam presentes na 
área, devido às operações florestais de manutenção dos povoamentos. Contudo, estes im-
pactes serão pontuais e as operações florestais podem ser alteradas no tempo a fim de não 
coincidirem com as épocas de reprodução ou nidificação da fauna. Contudo, demonstra a 
experiência, que os animais são bastante resilientes e adaptam-se bem à atividade do ho-
mem; 

• Perturbação visual, a qual poderá ser uma questão subjetiva, sendo de referir que já existem 
na serra da Arada outros povoamentos florestais de eucalipto. 

 

Impactes positivos 

• Criação de postos de trabalho, embora a maioria temporários e sazonais, serão sempre uma 
mais-valia, sobretudo em áreas do interior do País; 

• Dinamização do setor florestal e madeireiro, o qual se encontra no presente momento, em 
fase de média fragilidade, sendo necessário importar madeira de eucalipto para dar respos-
ta às necessidades atuais de mercado; 

• Contribuição para a diminuição do efeito de estufa uma vez que o recurso que se pretende 
instalar é sequestrador de dióxido de carbono; 

• Benefícios económicos decorrentes do arrendamento do baldio à Junta de Freguesia. 



 

 

 

Conclui-se que a maioria dos impactes negativos se fazem sentir durante a fase de construção 
sobretudo, devido à necessidade de alterar a morfologia e o uso atual do solo. No entanto, são 
preconizadas uma série de medidas minimizadoras destes impactos que serão em grande parte 
reduzidos.  

5. MEDIDAS MINIMIZADORAS/MITIGADORAS 

Foram definidas um conjunto de medidas de minimização de possíveis impactes ambientais no sen-
tido de reduzir e/ou valorizar a magnitude e intensidade dos mesmos, consoante estes sejam bené-
ficos ou prejudiciais para o ambiente. Assim sendo, aconselha-se o acompanhamento ambiental du-
rante, sobretudo, a fase de construção e a monitorização de valores ecológicos durante a fase de ex-
ploração, que é no entanto, já uma das exigências da norma de certificação florestal FSC. Foram ain-
da definidas um conjunto de medidas de proteção ambiental, as quais se encontram refletidas no 
atual projeto de plantação, e que são sobretudo de cariz condicionante. 

Foram ainda definidas medidas de minimização a ter em conta para as diferentes fases do projeto: 
construção, exploração e fase de desativação. Seguem dois quadros síntese: um para as medidas 
previstas para reduzir/compensar os impactes negativos (Tabela III) e outro com as medidas para 
potenciar os impactes positivos do projeto (Tabela IV). 

 

Tabela III - Medidas previstas para reduzir/compensar os impactes negativos. 

Impactes negativos do projeto Medidas para reduzir ou compensar 

Redução do potencial de infiltração do solo e di-
minuição da taxa de recarga dos aquíferos com 
compactação dos solos 

Restringir ao mínimo possível a área a ser inter-
vencionada para reduzir a compactação do solo 
no local e no final das obras deverá proceder-se a 
uma descompactação dos solos de modo a devol-
ver da melhor forma possível as suas capacidades 
de referência. 

Alteração da capacidade de uso do solo Respeitar os limites de aptidão para o eucalipto 
realizados pelo proponente a fim de só se plantar 
nas áreas definidas. 

Erosão do solo Construção de terraços que também irá fazer 
encaminhamento das águas das chuvas e de esta-
bilização do próprio povoamento. 

Alteração na flora, vegetação e habitats Preservação de todas as faixas de proteção às 
linhas de água e salvaguardar os locais onde foi 
identificada a presença do endemismo ibérico 
(Linaria triornithophora). 

Perturbação sobre a fauna Serão pontuais as ações e as operações florestais 
podem ser alteradas no tempo a fim de não coin-
cidirem com as épocas de reprodução ou nidifica-
ção da fauna. 



 

 

 

Impactes negativos do projeto Medidas para reduzir ou compensar 

Perturbação visual Perturbar o menor espaço possível de terreno 
envolvente à obra, seja para armazenar materiais 
ou para maquinaria.  

Realização de molhagens periódicas, se necessá-
rio, nas áreas sujeitas a movimentação de terras, 
durante o período estival, nomeadamente nos 
caminhos de acesso.  

Os resíduos produzidos em obra deverão ser 
depositados em locais para esse fim. 

Salvaguarda de todas as espécies arbóreas e ar-
bustivas que não perturbem a execução da obra. 

Plantação de espécies ripícolas (bétulas, carva-
lhos, salgueiros, castanheiros) nas linhas de es-
corrência naturais por forma a criar descontinui-
dades na paisagem e corredores ecológicos. 

Alteração dos níveis médios de temperatura, hu-
midade e velocidade do vento 

Evitar a plantação com um nível de dimensão e 
proximidade entre árvores tal, que torne a zona 
demasiado densa, por forma a evitar uma altera-
ção total a nível microclimático. 

Contaminação do solo, dos cursos de água e dos 
aquíferos 

Monitorização através de inspeções ambientais e 
gestão de resíduos. 

Após a limpeza de matos nas linhas de água deve-
rão ser retirados para fora da área os detritos 
vegetais resultantes desta operação. 

Recomenda-se a criação de uma zona impermea-
bilizada para as mudanças de óleo e de combustí-
veis, e contenção de eventuais derrames aciden-
tais, para evitar contaminação de aquíferos. 

Utilização de materiais absorventes, para a limpe-
za de pequenos derrames de óleos ou de outros 
poluentes que possa ocorrer. 

Produção de ruído Cumprimento do número de decibéis através da 
utilização de maquinaria sujeita a legislação e 
normas.  

Uso de equipamentos que gerem menor nível de 
ruído, sendo que os mais ruidosos somente de-
vem ser usados no período diurno. 

Perda de vestígios arqueológicos Consignar uma área de proteção integral com 
dimensão mínima indicativa de 50 metros de raio, 
centrada nas ocorrências (mamoas). Nesta área o 
único uso permitido que recomendamos é o corte 
de vegetação com equipamento mono-manual. 

Fazer o reconhecimento do estado atual destas 
ocorrências na totalidade do projeto. 

Proceder à sinalização permanente validada pelas 
entidades de tutela (Direção Regional de Cultura 
do Centro e/ou Direcção-Geral do Património 
Cultural). 

Ocupação de áreas classificadas Deverão ser cumpridas todas as disposições le-
gais preconizadas em cada um dos instrumentos 
gestão territorial 

 

Tabela IV - Medidas para potenciar os impactes positivos do projeto. 



 

 

 

Impactes positivos do projeto Medidas para potenciar 

Aumento da fertilidade do solo Incorporação no solo de sobrantes vegetais. 

Criação de refúgio para fauna Na construção dos terraços deverão ser deixadas 
faixas de compartimentação (de 30 a 50 m entre 
si), sem mobilização do solo e com a preservação 
do revestimento vegetal natural, com uma largura 
mínima de 5 m. 

Emprego local e sazonal Criação de postos de trabalho 

Dinamização do setor florestal e madeireiro Utilização da madeira de eucalipto 

Contribuição para a diminuição do efeito de estu-
fa 

Plantação de recurso sequestrador do dióxido de 
carbono e incorporação no solo dos restos vege-
tais resultantes das operações florestais. 

Aumento da eficácia no combate aos incêndios Melhoria da rede viária local 

Implementação de medidas propostas nos Ins-
trumentos de Gestão Territorial (IGT) 

Conformidade com os objetivos de cada IGT 

 

6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Os planos de monitorização são uma importante ferramenta de gestão de impactes em projetos 
deste tipo. Eles são já uma realidade para a entidade promotora, uma vez que cada uma das Unida-
des de Gestão do grupo já tem um plano de monitorização associado. Isto é uma mais-valia em ter-
mos de conhecimento e conœtacto com este tipo de realidades. Sendo esta uma das exigências da 
norma FSC e PEFC, como foi explicado anteriormente. A contínua atualização de conhecimento dos 
valores ecológicos presentes na área de estudo é uma mais-valia no sentido de conciliar e adaptar 
as diferentes abordagens de gestão florestal aos valores naturais presentes na área de estudo. As-
sim sendo, serão realizadas monitorizações do solo, flora e habitats, fauna, recursos hídricos e pa-
trimónio cultural construído. A tabela síntese dos planos de monitorização segue abaixo (Tabela V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela V - Quadro Síntese dos Planos de Monitorização. 

DESCRITOR PROGRAMA

ÇÃO 

TEMPORAL 

METODOLOGIA PARÂMETROS A CARACTERIZAR LOCAIS A MONITORIZAR 

Solo Quando 
existirem 
interven-
ções no 
solo. 

Monitorização a 3 profun-
didades  

 

Metais (Cd, Cr, Cu, PB, Zn, Fe); Alcalinida-
de; Óleos e gorduras; Granulometria, pH; 
Tipo de Argila; Retenção de matéria orgâ-
nica e de azoto; Densidade do solo; Capa-
cidade de escorrência ou de infiltração do 
solo; Carbonatos. 

3 pontos (um na 
linhade água, um no 
ponto de cota mais 
elevada do projeto e 
outro no ponto a cota 
intermédia) 

Flora e 
Habitats 

De 5 em 5 
anos 

Metodologia fitossocioló-
gica de Braun-Blanquet. 

Estado de Conservação; Potencial de 
evolução; Nível de Ameaça; Importância 
para Flora; Importância para Anfíbios; 
Importância para Répteis; Importância 
para Aves; Importância para Mamíferos; 
Interesse para a Conservação; Interesse 
para a Proteção. 

Linhas de água efé-
meras e permanente; 
Afloramentos rocho-
sos. 

Fauna De 5 em 5 
anos 

Prospeção de ninhos e 
transetos. 

Espécies presentes nos Anexos A-I, B-II e 
B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decre-
to-Lei nº 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Ribeira de Vilar e 
afluentes. Povoamen-
tos florestais.  

Recursos 
Hídricos 

De 2 em 2 
anos 

Recolha de água para ser 
posteriormente  conser-
vado  num  frasco  cuida-
dosamente  limpo,  de  
vidro  escuro,  mantendo-
o  na obscuridade e a uma 
temperatura que deverá 
ser próxima dos 4ºC. 

Parâmetros físico-químicos  

 

Linhas de água e 
piezómetros a mon-
tante e a jusante da 
área do projeto 

Património 
Cultural 
Construído 

De 5 em 5 
anos 

Visitar todas as ocorrên-
cias detetadas nos traba-
lhos anteriores e classifi-
cação do estado de con-
servação. Caracterização 
da áre envolvente das 
ocorrências 

Localização; Acessos; Descrição Topográ-
fica do Local; Descrição das estruturas 
visíveis e seu estado de conservação; 
Tentativa de interpretação cronológico-
cultural; Referências bibliográficas ou 
outras. 

Onde foram deteta-
dos vestígios arqueo-
lógicos de interesse. 

 

7. EVOLUÇÃO DA ÁREA SEM PROJETO (ALTERNATIVA ZERO) 

A alternativa zero consiste em criar um cenário de previsão de evolução da área sem que haja um 
projeto. A área de projeto situa-se num local isolado e longe de aglomerados populacionais ou edifi-
cados e sem previsão de ocorrência dos mesmos. Assim sendo, a única componente que poderá ser 
alvo de simulação direta é a vegetação e os habitats, o solo e a componente económica 

Para a área de projeto esta simulação passa por prever um cenário de evolução do coberto vegetal. 
De modo a poder-se desenvolver este tipo de previsões associadas à evolução vegetal é necessário 
estudar a evolução da sucessão ecológica e denomina-se a isto o estudo da Vegetação Potencial para 
um determinado local. 

De um modo muito geral, as grandes unidades de vegetação climácicas, os bosques e florestas seri-
am constituídos por carvalhais de carvalho-alvarinho (Quercus robur). A vegetação higrófila ripícola 



 

 

 

seria constituída por amiais de Alnus glutinosa. No presente momento nalgumas áreas a vegetação 
ripícola não se encontra desenvolvida, não existindo portanto estes amiais. Sem a concretização 
deste projeto, algumas das linhas de água provavelmente irão ser dominadas por silvados e não 
irão evoluir tão rapidamente como com as ações de restauro preconizadas para as linhas de água. 

É de realçar que num cenário de evolução da área sem projeto, a área fica sujeita a uma perda de 
valor económico associado à produção de madeira, importando ainda referir, que o cenário estabe-
lecido em termos de evolução do coberto vegetal é um cenário a longo prazo, demorando desde 
centenas a milhões de anos a ser atingido. 

Como conclusão, desde que não se altere de forma significativa o uso humano, não são expectáveis 
a curto prazo alterações do coberto vegetal atual. Poderão ocorrer alterações a pequenas escalas 
resultantes da adaptação e evolução das comunidades vegetais no sentido do clímax vegetal. Con-
vém ainda referir que sem uma gestão florestal adequada o risco de propagação de incêndios é su-
perior. Com a execução do projeto estão previstas medidas de restauro ecológico que providenciam 
a compartimentação da área do projeto, medida essencial na prevenção de incêndios florestais. 

 

8.   LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

As principais lacunas de informação deste EIA dizem respeito à inexistência de alguns dados base e 
à impossibilidade de fazer saídas de campo de forma a incluir diferentes períodos do dia e do ano. 
Apesar disto, foram desenvolvidos esforços no sentido de colmatar esta lacuna.  

Os principais descritores  afetados  pela  falta  de  dados  foram: clima, qualidade do ar e fauna.  

Tanto para o clima como para a qualidade do ar, o principal problema foi a inexistência de estações 
que medissem estes parâmetros nas imediações da área de projeto. Optou-se por utilizar estações 
meteorológicas do concelho e uma estação correspondente à Zona Interior Centro, onde está inclu-
ída a área de projeto.  

No que se refere aos aspetos da fauna, não foi sido possível prospetar toda a área, principalmente 
em zonas com declive acentuado. Por isso, muitas espécies cuja ocorrência é dada como provável na 
região de acordo com os dados bibliográficos não foram observadas e a sua presença não pôde ser 
confirmada. Também a falta de inventariação em vários períodos fez com que alguns grupos faunís-
ticos não fossem detetados. Apesar disso, a informação recolhida no campo juntamente com dados 
já disponíveis para a área, permitiu que fosse elaborada uma lista de espécies que se julga refletir o 
que existe na área.  

 

  



 

 

 

9. CONCLUSÕES 

Analisando toda a informação e depois de definidos todos os parâmetros que poderão ser afetados 
durante e depois da concretização do projeto de reflorestação, considera-se que se as medidas de 
minimização e de monitorização preconizadas para a área forem tidas em conta na elaboração do 
projeto em si, e da forma como foi planeado e estruturado, apresenta vantagens e benefícios para a 
área em causa. Deve-se notar que uma vez que a empresa se encontra certificada pelos referencias 
FSC e PEFC, que têm requisitos rígidos no que diz respeito às questões ecológicas e ambientais, 
aquando do desenho do projeto de florestação a empresa teve todo o cuidado em seguir e até mes-
mo ir mais além, propondo no projeto limites acima do estipulado, no sentido da proteção de linhas 
de água, dos solos e dos valores naturais. 

Na área afeta ao projeto apenas nas linhas de água, as quais serão preservadas, ocorrem habitats 
naturais com estatuto de prioritários para a conservação. Todos os outros habitats naturais que se-
rão afetados pelo projeto não se enquadram em nenhum tipo da Diretiva Habitats. 

Convém referir que 20,95% da área de projeto será dedicada a áreas de conservação, onde serão 
mantidas e melhoradas as condições naturais existentes, através de ações de plantação de espécies 
autóctones. Estas áreas incluem ainda todos os afloramentos rochosos e as ocorrências arqueológi-
cas. Serão instalados 17,9 ha de espécies de folhosas que funcionarão, a par das restantes áreas de 
conservação, como faixas de descontinuidade à propagação de incêndios florestais e como áreas de 
refúgio para a fauna e flora. 

A fase que mais impactes provoca no ambiente é a de construção, a qual compreende a eliminação 
da cobertura vegetal e a alteração do uso atual do solo e a sua mobilização. Estas operações pode-
rão levar à, erosão hídrica e eólica, degradação do solo, destruição de habitats e modificação da pai-
sagem. 

A experiência da PSF em termos de gestão florestal, é que se poderá garantir uma correta gestão 
por forma a minimizar o seu impacte e compatibilizar os aspetos económicos e ambientais. Assim 
sendo, a realização deste EIA foi sem dúvida uma mais-valia para a PSF no sentido de ponderar e 
estimar um equilíbrio entre a parte económica, ambiental e social. 

De acordo com a avaliação técnica efetuada, não é previsível que o projeto de reflorestação do Bal-
dio de Carvalhais venha a induzir impactes ambientais negativos que o possam inviabilizar. Sendo 
que os impactes positivos mais importantes ocorrem ao nível da componente socioeconómica com 
expressão local, regional e nacional. Por fim, importa mais uma vez referir que a implementação das 
medidas de minimização preconizadas permitem reduzir os impactes negativos e potenciar os im-
pactes positivos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais, realizado entre dezem-
bro de 2012 e janeiro de 2014, e tem por objetivo principal, apresentar a consulta pública a infor-
mação relevante sobre o projeto e as suas previsíveis consequências, de forma sintética e acessível 
tecnicamente. 

A Portucel Soporcel Florestal S.A. (PSF) é a empresa gestora da plantação florestal e a Junta de Fre-
guesia de Carvalhais é a proprietária das terras. 

O projeto tem como objetivo a recuperação da área florestal do Baldio de Carvalhais depois do in-
cêndio que ocorreu em 2010, com a reconversão de parte da área anteriormente ocupada por pi-
nheiro bravo (Pinus pinaster), por eucalipto (Eucalyptus globulus), carvalhos (Quercus sp.), casta-
nheiros (Castanea sativa) e freixos (Fraxinus excelsior). 

 

1.2. ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Segue um cronograma dos antecedentes do EIA (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Cronograma dos antecedentes do EIA. 



 

 

 

Em janeiro de 2012 a PSF solicitou um “Pedido de mobilização do Solo” à Câmara Municipal de São 
Pedro do Sul com vista à rearborização com carvalho e eucalipto nos prédios sitos na Freguesia de 
Carvalhais.  

A PSF também enviou um pedido de parecer do projeto de reflorestação para, à data, Autoridade 
Florestal Nacional (AFN) mas uma vez que a área de intervenção se situa em Rede Natura 2000 
(RN2000), a AFN reencaminhou este pedido de parecer para a entidade competente, à data, Institu-
to de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), a fim de este poder proceder à respetiva 
apreciação. 

Em paralelo, em abril de 2012, a PSF solicitou à Direção Geral de Áreas Classificadas (ICNB) um pe-
dido de parecer para florestação com eucaliptos onde o Diretor do Departamento de Gestão de 
Áreas Classificadas do Norte considera que o projeto se enquadra no âmbito do Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de novembro, ou seja, está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Assim, 
emite um parecer desfavorável ao projeto de arborização/florestação sem que previamente se pro-
ceda a uma AIA. 

Perante estes pareceres, a PSF reformulou o projeto de florestação com eucaliptos do Baldio de 
Carvalhais, para o qual se realizou o presente EIA. 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

Nos termos previstos pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, o projeto em análise está 
sujeito ao processo de AIA e está incluído no Anexo II – 1 – Agricultura, silvicultura e aquicultura, 
como tipo de projeto “d) Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies 
preexistentes, em áreas isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação 
destinada à conversão para outro tipo de utilização das terras”. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e de Desen-
volvimento Regional do Centro (CCDRC). No que diz respeito ao Regime Jurídico de Arborização e 
Rearborização, a emissão de Declaração de impacte Ambiental favorável ou favorável condicionada, 
no âmbito do processo de AIA, equivale à autorização prévia necessária para as ações de rearbori-
zação. 

 

1.4. OBJETIVOS DO EIA 

Os objetivos gerais do presente EIA nesta fase de Estudo Prévio consistem em analisar, a solução de 
projeto apresentada, por forma a: 

• Proceder à caracterização da situação de referência para determinar condicionantes ao pro-
jeto; 

• Identificar os principais impactes ambientais associados ao projeto durante as fases de 
construção, exploração e de desativação; 

• Apresentar medidas minimizadoras/mitigadoras dos impactes negativos que possam ocor-
rer durante a fase de construção, exploração e desativação construção e exploração do pro-
jeto; 



 

 

 

• Apresentar o cenário da evolução da área de projeto sem o projeto e com o projeto que terá 
em conta as medidas minimizadoras e mitigadoras; 

• Apresentar as diretrizes a considerar no futuro Plano de Monitorização Ambiental a ser de-
senvolvido na fase posterior do projeto. 

 

 

Figura 2 – Enquadramento do Projeto de Florestação no sítio da Rede Natura 2000. 

 

1.5. ALTERNATIVAS DE PROJETO E DE LOCALIZAÇÃO 

No contexto da discussão de cenários para este projeto, será apenas possível considerar duas situa-
ções: 

• A implementação do projeto tal como está proposto neste Relatório de EIA, feito por forma 
a minimizar ao máximo todos os impactes indicados (alternativa do Estudo Prévio); 

• A não implementação do Projeto, ou seja a não florestação/reflorestação da área atual (Al-
ternativa Zero). 

Tendo em conta que a alternativa em vigor neste momento é a Alternativa Zero, segue uma enume-
ração das razões para afirmar que esta situação não é ideal:  

• Os matos monoespecíficos existentes atualmente na área são característicos de solos po-
bres. Com a florestação da área, será incorporada mais matéria orgânica nos mesmos le-
vando a um aumento de pH e melhoria geral do solo. Também ao nível do sequestro de car-
bono há diferenças significativas entre os matos e a floresta, sendo que os segundos são me-
lhores nesta função; 

• A ausência de espaços florestais traduz-se numa incapacidade de variadas formas de fauna 
ocuparem o local; 

• A existência de uma considerável área ardida que beneficiará com este projeto uma vez que 
será recuperada; 



 

 

 

• Falta de aproveitamento comercial, essencial para o desenvolvimento socioeconómico do 
concelho de São Pedro do Sul. 

É necessário reforçar que com este projeto não se pretende a substituição de florestas nativas por 
florestas de espécies com rápido crescimento mas sim a implantação de eucaliptal em áreas onde já 
houve destruição de floresta de produção de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), o que irá garantir o 
suprimento de uma matéria-prima essencial para a sociedade, gerando melhorias na regulação do 
ciclo hídrico, no solo e na biodiversidade local. 

 

Assim, a AmBioDiv – Valor Natural, Lda., elaborou o EIA relativo ao Projeto de reflorestação com 
eucaliptos do Baldio de Carvalhais, localizado na proximidade da serra da Arada, o qual foi desen-
volvido sobre um projeto com uma profundidade de desenvolvimento correspondente a Estudo 
Prévio, entre Dezembro de 2012 e Janeiro de 2014. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de reflorestação com eucaliptos localiza-se na zona centro de Portugal Continental, em 
território do distrito de Viseu, no concelho de São Pedro do Sul, freguesias de Carvalhais e do Sul. 

Na Figura 3 faz-se a localização do projeto à escala regional e nacional e na Figura 4 apresenta-se 
uma implantação mais detalhada do projeto, incluindo a localização das parcelas de plantação e das 
infraestruturas. 

 

2.2. OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto tem como objetivo geral a recuperação da área florestal do Baldio de Carvalhais 
depois do violento incêndio que ocorreu em 2010 que afetou parte do Baldio, com a reconversão de 
parte da área anteriormente ocupada por pinheiro bravo (Pinus pinaster), por eucalipto (Eucalyptus 

globulus), carvalhos (Quercus robur), castanheiros (Castanea sativa) e freixos (Fraxinus angustifo-

lia). Posto isto, é pretendido: 

• Potenciar a capacidade produtiva dos povoamentos, utilizando melhores técnicas na mobi-
lização do solo, introduzindo plantas de melhor qualidade, produzidas por via vegetativa, 
com clones adaptados às condições edafoclimáticas da estação e recorrendo também a adu-
bações complementares e de correção, sempre que se justifique; 



 

 

 

 

Figura 3 – Localização do projeto à escala regional e nacional. 

 

Figura 4 – Implantação detalhada do projeto. 

 

• Intervir o menos possível nos ecossistemas presentes; 

• Garantir a existência e bom estado de conservação de corredores ecológicos, através da 
preservação das faixas de proteção às linhas de água que intercetem a área de intervenção, 
das faixas de solo não mobilizado nas zonas com declives superiores a 25%; 

• Beneficiar a propriedade através da renovação da rede divisional para acesso e defesa da 
floresta contra incêndios florestais; 

• Manter as áreas de vegetação natural, criar novas como as faixas de proteção às linhas de 
água e as faixas de compartimentação de solo não mobilizado com vegetação natural; 



 

 

 

• Enquadramento estético e paisagístico. 

Será afeta ao projeto uma área de cerca de 207,6ha. O presente projeto fundamenta-se em razões 
técnico-económicas e visa otimizar a capacidade produtiva numa área de baldio. Uma maior consci-
encialização ambiental e avanços na investigação e desenvolvimento, conduzem a que hoje se te-
nham melhores técnicas na preparação do solo, plantas melhoradas geneticamente e adubos de 
qualidade superior.  

Os investimentos em causa, os tratamentos culturais subsequentes, a produção de mais e melhor 
madeira, a médio prazo, serão fatores positivos de desenvolvimento regional e local, principalmen-
te na manutenção de emprego. 

Esta consciencialização ambiental está presente no projeto, tanto na caracterização da situação de 
referência, como na proposta de ação, onde se teve em consideração o combate à erosão do solo, o 
equilíbrio estético e paisagístico, a proteção das quercíneas existentes, a proteção da vegetação ao 
longo das linhas de água, a proteção dos vestígios arqueológicos e a proteção dos períodos de re-
produção da avifauna. 

A área do presente projeto será gerida de acordo com os princípios de sustentabilidade – económi-
ca, social e ambiental – consoante os critérios e indicadores para uma Gestão Florestal Sustentável, 
e em consonância com a política integrada da qualidade, ambiente, saúde e segurança da empresa. 

O projeto de plantação cumpre a legislação que se aplica ao território Português, nomeadamente: 

• Não se irá mobilizar o solo segundo as linhas de maior declive a menos de 30 m de linhas de 
água; 

• A plantação de árvores será feita até ao limite da parcela, mas as copas das árvores e as raí-
zes não se irão introduzir no terreno vizinho; 

• O compasso de plantação entre árvores será de 4 m em áreas que se encontrem a menos de 
10 m de uma estrada ou caminho florestal;  

• Serão respeitadas as faixas de gestão de combustível; 

• A dimensão das parcelas irá variar entre 20 e 50 ha, nos casos gerais, e entre 1 e 20 ha nas 
situações de maior risco de incêndio; serão compartimentadas pelas linhas de água existen-
tes e respetivas faixas de proteção; 

• A mobilização do solo será a estritamente necessária e a tecnicamente correta; 

• No caso dos povoamentos de pinheiro-bravo existentes, o destroçamento ou desvitalização 
dos cepos será feita no local e somente através de meios mecânicos específicos; 

• Serão beneficiados os caminhos já existentes com limpeza e regularização, utilizando uma 
máquina de rasto, com potência superior a 165 hp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. PLANO PREVISIONAL DE GESTÃO 

A programação temporal do projeto é apresentada pelo seguinte cronograma (Tabela I). 

 

Tabela I - Cronograma do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais (Fonte: PSF). 

 
ESPÉCIE OPERAÇÃO 

IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

Fa
se

 d
e 

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Período de instalação do povoamento – Parcelas 1, 2, 3, 4 e 7 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 39,7 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera 
– Outono 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 52,8 2015 – Outono 

 Plantação 0 - 2015 – Outono 

 Adubação 0 - 2015 – Outono 

 Retancha 0,5 - 2015 – Outono 
2016 – Primavera  

Parcela 7 - 
Carvalhos, 
castanheiros e 
freixos 

Preparação do terreno 0 17,9 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera  
– Outono 

Fa
se

 d
e 

E
xp

lo
ra

çã
o

 

Período de condução do povoamento – Parcelas 1 e 2 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 39,7 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2027 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2029 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2030 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2031 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2032 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2034 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2039 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 52,8 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2028 



 

 

 

 
ESPÉCIE OPERAÇÃO 

IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2030 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2031 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2032 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2033 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2035 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2040 

 

Tabela II - Pormenor da ocupação da área do projeto por parcela 207,6 ha. 

Parcela Ocupação Área (ha) 
Comprimento 

(km) 

0 Aceiro 4,4 6,4 

0 Caminho 9,2 21,1 

1 Eucalipto - Primavera 2015 (Terraços+Ripagem) 18,9 0,0 

2 Eucalipto - Primavera 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 20,8 0,0 

3 Eucalipto - Outono 2015 (Terraços+Ripagem) 33,6 0,0 

4 Eucalipto - Outono 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 19,2 0,0 

5 Regeneração de Pinheiro Bravo 36,5 0,0 

6 Pinheiro Bravo a manter 14,7 0,0 

7 Carvalho a plantar 17,9 0,0 

8 Faixa de solo s/ mobilização 3,1 0,0 

9 Faixa proteção linha de água 26,9 0,0 

10 Mato 2,0 0,0 

11 Bens arqueológicos 0,3 0,0 

 Total   207,6 27,4 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de ocupação da área do projeto por parcela. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Na caracterização da situação de referência da área de projeto foram considerados os seguintes 
descritores: Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia, Solos, Clima, Qualidade do ar, Recursos hídri-
cos, Ruído, Flora e habitats, Fauna, Paisagem, Ocupação dos solos, Fatores socioeconómicos, Orde-
namento do território e Património cultural construído. 

Na área afetada pelo projeto de reflorestação não se assinala a presença de ocupação humana. A lo-
calidade mais próxima é a de Sá, situada a Sudeste da propriedade.  

Na rede viária, existente na envolvente da zona do projeto de reflorestação, a circulação de veículos 
é reduzida. 

A área de estudo apresenta altitudes que variam entre 455 m e 750 m, apresentando declives acen-
tuados, com a presença de diversos festos e talvegues, o que traduz a existência de um relevo mo-
vimentado, dominando os declives acima dos 20%.  

Assim sendo, a paisagem envolvente à área de estudo caracteriza-se por possuir vales muito encai-
xados, com fortes declives nas encostas que os ladeiam. O principal afluente a passar na proximida-
de da área de estudo é a Ribeira Vilar, um afluente do Rio Vouga. 

Na área de estudo a principal ocupação do solo é de vegetação rasteira associada às encostas e nos 
vales encaixados predomina a vegetação ripícola arbórea (Figura 6). Existem ainda núcleos densos 



 

 

 

de povoamentos de pinheiro-bravo. No topo dos cabeços surgem, em locais de maior altitude, aflo-
ramentos rochosos de granitos. 

  

 

Figura 6 – Aspeto geral da área de estudo. 

 

Foi identificada apenas uma espécie botânica RELAPE com estatuto de conservação. Trata-se de um 
endemismo ibérico (Linaria triornithophora). Ocorre no centro e no norte do território português e 
habita preferencialmente zonas húmidas de vales. No que diz respeito a fauna, foi detetado um en-
demismo ibérico, a rã-ibérica (Rana iberica).  

Ao nível do ordenamento do território e condicionantes do uso do solo constatou-se que a área de 
projeto se encontra classificada como REN, não existindo zonas classificadas como Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) na área de projeto. O projeto de florestação insere-se em área de Regime Florestal e 
em Rede Natura 2000, no sítio Serra de Freita e Arada. 

Dos estudos desenvolvidos no património não se identificaram situações críticas, de elevado impac-
te negativo ou sem minimização aceitável, que inviabilizem o projeto. As situações identificadas são 
perfeitamente minimizáveis através de medidas definidas no EIA, nomeadamente a sinalização des-
tas ocorrências no início do projeto e o acompanhamento do projeto de plantação por parte de um 
arqueólogo. 

 

  



 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

As principais ações geradoras de impactes ambientais que se fazem sentir durante as fases de cons-
trução, exploração e desativação são: 

Construção: 

• Instalação de uma zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

• Beneficiação e abertura de caminhos; 

• Transporte de material vegetal; 

• Alargamento de terraços; 

• Limpeza de mato mecânica e manual; 

• Plantação; 

• Adubação; 

• Instalação de espécies ripícolas nas linhas de água de escorrência. 

Exploração e Desativação: 

• Presença do povoamento florestal e dos caminhos; 

• Limpeza de matos mecânica e manual; 

• Manutenção do povoamento florestal (seleção de varas, adubação, retancha, corte); 

• Abertura de valas e combros para instalação dos eucaliptos; 

• Transporte de material vegetal; 

• Beneficiação de caminhos. 

As ações acima referidas vão gerar impactes sobre o estado do ambiente da zona conforme descrito 
em seguida. 

Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração do 
povoamento florestal seja reduzido uma vez que o promotor tem a sua gestão florestal certificada 
segundo a norma Forest Stewartship Council (FSC) e Programme for the Endorsement of Forest Certi-

fication (PEFC) que asseguram uma gestão sustentável dos povoamentos florestais, englobando 
uma série de princípios e critérios ambientais, entre outros, muito rígidos e que tem de ser cumpri-
dos. O facto do projeto se encontrar dentro de um sítio classificado da Rede Natura 2000 (Sitio Ser-
ra de Freita e Arada) apenas faz acrescer os cuidados ambientais e ecológicos que a gestão e insta-
lação do povoamento terão que assegurar. 

O projeto contempla a exclusão de algumas áreas para plantação. Estas áreas, de forte sensibilidade 
ecológica e patrimonial são constituídas por galerias ripícolas e linhas de água de escorrência, aflo-
ramentos rochosos e vestígios arqueológicos. Este processo permitiu minimizar significativamente 
os impactes decorrentes da implementação do projeto. 

É prevista a necessidade de construção de terraços em parte de área como forma de minimizar pos-
síveis processos de erosão do solo, de encaminhamento das águas das chuvas e de estabilização do 
próprio povoamento. A construção destas banquetas irá alterar a morfologia do terreno, contudo, 
considera-se que os efeitos positivos a longo prazo minimizarão o impacte durante a fase de cons-
trução. 



 

 

 

O impacte será negativo na flora, vegetação e habitats, uma vez que irá provocar uma alteração da 
maior parte deles. No entanto, os habitats com maior estatuto de conservação, que são os que ocor-
rem nas ribeiras, serão preservados e protegidos, pois o projeto contempla faixas de proteção às li-
nhas de água. Uma vez que o projeto se encontra dentro da Rede Natura 2000, foi realizado um le-
vantamento exaustivo de todos os habitats presentes na área de estudo. Conclui-se que os habitats 
presentes atualmente na área de projeto não correspondem a habitats da Diretiva Habitats, com ex-
ceção dos existentes nas linhas de água. 

O único impacte residual, ou seja, o impacte não mitigável que se espera para este projeto será no 
clima, com a eventual alteração do microclima na área. Tendo em conta a dimensão da área e todas 
as medidas de compartimentação e alternância de cortes na área (preconizadas para mitigar o im-
pacte na paisagem, fauna, flora e habitats), prevê-se que este impacte será reduzido e pouco signifi-
cativo. 

Os investimentos em causa, os tratamentos culturais subsequentes, a produção de mais e melhor 
madeira, a médio prazo, serão fatores positivos de desenvolvimento regional e local, principalmen-
te na manutenção de emprego. Foram realizados vários estudos de prospeção cujo objetivo foi a 
identificação de solos com as características necessárias à plantação de eucaliptos. Estes estudos 
permitiram reconhecer que a zona onde se prevê a localização da plantação é um local com as ca-
racterísticas adequadas para este fim. 

Considera-se que a fase de desativação terá os mesmos impactes que a fase de exploração uma vez 
que chegado ao fim do contrato de arrendamento este será renovado, iniciando-se novamente o 
processo de plantação. 

Na fase de exploração e de desativação existem impactes negativos e positivos que resultam fun-
damentalmente de: 

Impactes negativos 

• Perturbação sobre a fauna (mamíferos, répteis e aves sobretudo) que estejam presentes na 
área, devido às operações florestais de manutenção dos povoamentos. Contudo, estes im-
pactes serão pontuais e as operações florestais podem ser alteradas no tempo a fim de não 
coincidirem com as épocas de reprodução ou nidificação da fauna. Contudo, demonstra a 
experiência, que os animais são bastante resilientes e adaptam-se bem à atividade do ho-
mem; 

• Perturbação visual, a qual poderá ser uma questão subjetiva, sendo de referir que já existem 
na serra da Arada outros povoamentos florestais de eucalipto. 

 

Impactes positivos 

• Criação de postos de trabalho, embora a maioria temporários e sazonais, serão sempre uma 
mais-valia, sobretudo em áreas do interior do País; 

• Dinamização do setor florestal e madeireiro, o qual se encontra no presente momento, em 
fase de média fragilidade, sendo necessário importar madeira de eucalipto para dar respos-
ta às necessidades atuais de mercado; 

• Contribuição para a diminuição do efeito de estufa uma vez que o recurso que se pretende 
instalar é sequestrador de dióxido de carbono; 

• Benefícios económicos decorrentes do arrendamento do baldio à Junta de Freguesia. 



 

 

 

Conclui-se que a maioria dos impactes negativos se fazem sentir durante a fase de construção 
sobretudo, devido à necessidade de alterar a morfologia e o uso atual do solo. No entanto, são 
preconizadas uma série de medidas minimizadoras destes impactos que serão em grande parte 
reduzidos.  

5. MEDIDAS MINIMIZADORAS/MITIGADORAS 

Foram definidas um conjunto de medidas de minimização de possíveis impactes ambientais no sen-
tido de reduzir e/ou valorizar a magnitude e intensidade dos mesmos, consoante estes sejam bené-
ficos ou prejudiciais para o ambiente. Assim sendo, aconselha-se o acompanhamento ambiental du-
rante, sobretudo, a fase de construção e a monitorização de valores ecológicos durante a fase de ex-
ploração, que é no entanto, já uma das exigências da norma de certificação florestal FSC. Foram ain-
da definidas um conjunto de medidas de proteção ambiental, as quais se encontram refletidas no 
atual projeto de plantação, e que são sobretudo de cariz condicionante. 

Foram ainda definidas medidas de minimização a ter em conta para as diferentes fases do projeto: 
construção, exploração e fase de desativação. Seguem dois quadros síntese: um para as medidas 
previstas para reduzir/compensar os impactes negativos (Tabela III) e outro com as medidas para 
potenciar os impactes positivos do projeto (Tabela IV). 

 

Tabela III - Medidas previstas para reduzir/compensar os impactes negativos. 

Impactes negativos do projeto Medidas para reduzir ou compensar 

Redução do potencial de infiltração do solo e di-
minuição da taxa de recarga dos aquíferos com 
compactação dos solos 

Restringir ao mínimo possível a área a ser inter-
vencionada para reduzir a compactação do solo 
no local e no final das obras deverá proceder-se a 
uma descompactação dos solos de modo a devol-
ver da melhor forma possível as suas capacidades 
de referência. 

Alteração da capacidade de uso do solo Respeitar os limites de aptidão para o eucalipto 
realizados pelo proponente a fim de só se plantar 
nas áreas definidas. 

Erosão do solo Construção de terraços que também irá fazer 
encaminhamento das águas das chuvas e de esta-
bilização do próprio povoamento. 

Alteração na flora, vegetação e habitats Preservação de todas as faixas de proteção às 
linhas de água e salvaguardar os locais onde foi 
identificada a presença do endemismo ibérico 
(Linaria triornithophora). 

Perturbação sobre a fauna Serão pontuais as ações e as operações florestais 
podem ser alteradas no tempo a fim de não coin-
cidirem com as épocas de reprodução ou nidifica-
ção da fauna. 



 

 

 

Impactes negativos do projeto Medidas para reduzir ou compensar 

Perturbação visual Perturbar o menor espaço possível de terreno 
envolvente à obra, seja para armazenar materiais 
ou para maquinaria.  

Realização de molhagens periódicas, se necessá-
rio, nas áreas sujeitas a movimentação de terras, 
durante o período estival, nomeadamente nos 
caminhos de acesso.  

Os resíduos produzidos em obra deverão ser 
depositados em locais para esse fim. 

Salvaguarda de todas as espécies arbóreas e ar-
bustivas que não perturbem a execução da obra. 

Plantação de espécies ripícolas (bétulas, carva-
lhos, salgueiros, castanheiros) nas linhas de es-
corrência naturais por forma a criar descontinui-
dades na paisagem e corredores ecológicos. 

Alteração dos níveis médios de temperatura, hu-
midade e velocidade do vento 

Evitar a plantação com um nível de dimensão e 
proximidade entre árvores tal, que torne a zona 
demasiado densa, por forma a evitar uma altera-
ção total a nível microclimático. 

Contaminação do solo, dos cursos de água e dos 
aquíferos 

Monitorização através de inspeções ambientais e 
gestão de resíduos. 

Após a limpeza de matos nas linhas de água deve-
rão ser retirados para fora da área os detritos 
vegetais resultantes desta operação. 

Recomenda-se a criação de uma zona impermea-
bilizada para as mudanças de óleo e de combustí-
veis, e contenção de eventuais derrames aciden-
tais, para evitar contaminação de aquíferos. 

Utilização de materiais absorventes, para a limpe-
za de pequenos derrames de óleos ou de outros 
poluentes que possa ocorrer. 

Produção de ruído Cumprimento do número de decibéis através da 
utilização de maquinaria sujeita a legislação e 
normas.  

Uso de equipamentos que gerem menor nível de 
ruído, sendo que os mais ruidosos somente de-
vem ser usados no período diurno. 

Perda de vestígios arqueológicos Consignar uma área de proteção integral com 
dimensão mínima indicativa de 50 metros de raio, 
centrada nas ocorrências (mamoas). Nesta área o 
único uso permitido que recomendamos é o corte 
de vegetação com equipamento mono-manual. 

Fazer o reconhecimento do estado atual destas 
ocorrências na totalidade do projeto. 

Proceder à sinalização permanente validada pelas 
entidades de tutela (Direção Regional de Cultura 
do Centro e/ou Direcção-Geral do Património 
Cultural). 

Ocupação de áreas classificadas Deverão ser cumpridas todas as disposições le-
gais preconizadas em cada um dos instrumentos 
gestão territorial 

 

Tabela IV - Medidas para potenciar os impactes positivos do projeto. 



 

 

 

Impactes positivos do projeto Medidas para potenciar 

Aumento da fertilidade do solo Incorporação no solo de sobrantes vegetais. 

Criação de refúgio para fauna Na construção dos terraços deverão ser deixadas 
faixas de compartimentação (de 30 a 50 m entre 
si), sem mobilização do solo e com a preservação 
do revestimento vegetal natural, com uma largura 
mínima de 5 m. 

Emprego local e sazonal Criação de postos de trabalho 

Dinamização do setor florestal e madeireiro Utilização da madeira de eucalipto 

Contribuição para a diminuição do efeito de estu-
fa 

Plantação de recurso sequestrador do dióxido de 
carbono e incorporação no solo dos restos vege-
tais resultantes das operações florestais. 

Aumento da eficácia no combate aos incêndios Melhoria da rede viária local 

Implementação de medidas propostas nos Ins-
trumentos de Gestão Territorial (IGT) 

Conformidade com os objetivos de cada IGT 

 

6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Os planos de monitorização são uma importante ferramenta de gestão de impactes em projetos 
deste tipo. Eles são já uma realidade para a entidade promotora, uma vez que cada uma das Unida-
des de Gestão do grupo já tem um plano de monitorização associado. Isto é uma mais-valia em ter-
mos de conhecimento e conœtacto com este tipo de realidades. Sendo esta uma das exigências da 
norma FSC e PEFC, como foi explicado anteriormente. A contínua atualização de conhecimento dos 
valores ecológicos presentes na área de estudo é uma mais-valia no sentido de conciliar e adaptar 
as diferentes abordagens de gestão florestal aos valores naturais presentes na área de estudo. As-
sim sendo, serão realizadas monitorizações do solo, flora e habitats, fauna, recursos hídricos e pa-
trimónio cultural construído. A tabela síntese dos planos de monitorização segue abaixo (Tabela V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela V - Quadro Síntese dos Planos de Monitorização. 

DESCRITOR PROGRAMA

ÇÃO 

TEMPORAL 

METODOLOGIA PARÂMETROS A CARACTERIZAR LOCAIS A MONITORIZAR 

Solo Quando 
existirem 
interven-
ções no 
solo. 

Monitorização a 3 profun-
didades  

 

Metais (Cd, Cr, Cu, PB, Zn, Fe); Alcalinida-
de; Óleos e gorduras; Granulometria, pH; 
Tipo de Argila; Retenção de matéria orgâ-
nica e de azoto; Densidade do solo; Capa-
cidade de escorrência ou de infiltração do 
solo; Carbonatos. 

3 pontos (um na 
linhade água, um no 
ponto de cota mais 
elevada do projeto e 
outro no ponto a cota 
intermédia) 

Flora e 
Habitats 

De 5 em 5 
anos 

Metodologia fitossocioló-
gica de Braun-Blanquet. 

Estado de Conservação; Potencial de 
evolução; Nível de Ameaça; Importância 
para Flora; Importância para Anfíbios; 
Importância para Répteis; Importância 
para Aves; Importância para Mamíferos; 
Interesse para a Conservação; Interesse 
para a Proteção. 

Linhas de água efé-
meras e permanente; 
Afloramentos rocho-
sos. 

Fauna De 5 em 5 
anos 

Prospeção de ninhos e 
transetos. 

Espécies presentes nos Anexos A-I, B-II e 
B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decre-
to-Lei nº 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Ribeira de Vilar e 
afluentes. Povoamen-
tos florestais.  

Recursos 
Hídricos 

De 2 em 2 
anos 

Recolha de água para ser 
posteriormente  conser-
vado  num  frasco  cuida-
dosamente  limpo,  de  
vidro  escuro,  mantendo-
o  na obscuridade e a uma 
temperatura que deverá 
ser próxima dos 4ºC. 

Parâmetros físico-químicos  

 

Linhas de água e 
piezómetros a mon-
tante e a jusante da 
área do projeto 

Património 
Cultural 
Construído 

De 5 em 5 
anos 

Visitar todas as ocorrên-
cias detetadas nos traba-
lhos anteriores e classifi-
cação do estado de con-
servação. Caracterização 
da áre envolvente das 
ocorrências 

Localização; Acessos; Descrição Topográ-
fica do Local; Descrição das estruturas 
visíveis e seu estado de conservação; 
Tentativa de interpretação cronológico-
cultural; Referências bibliográficas ou 
outras. 

Onde foram deteta-
dos vestígios arqueo-
lógicos de interesse. 

 

7. EVOLUÇÃO DA ÁREA SEM PROJETO (ALTERNATIVA ZERO) 

A alternativa zero consiste em criar um cenário de previsão de evolução da área sem que haja um 
projeto. A área de projeto situa-se num local isolado e longe de aglomerados populacionais ou edifi-
cados e sem previsão de ocorrência dos mesmos. Assim sendo, a única componente que poderá ser 
alvo de simulação direta é a vegetação e os habitats, o solo e a componente económica 

Para a área de projeto esta simulação passa por prever um cenário de evolução do coberto vegetal. 
De modo a poder-se desenvolver este tipo de previsões associadas à evolução vegetal é necessário 
estudar a evolução da sucessão ecológica e denomina-se a isto o estudo da Vegetação Potencial para 
um determinado local. 

De um modo muito geral, as grandes unidades de vegetação climácicas, os bosques e florestas seri-
am constituídos por carvalhais de carvalho-alvarinho (Quercus robur). A vegetação higrófila ripícola 



 

 

 

seria constituída por amiais de Alnus glutinosa. No presente momento nalgumas áreas a vegetação 
ripícola não se encontra desenvolvida, não existindo portanto estes amiais. Sem a concretização 
deste projeto, algumas das linhas de água provavelmente irão ser dominadas por silvados e não 
irão evoluir tão rapidamente como com as ações de restauro preconizadas para as linhas de água. 

É de realçar que num cenário de evolução da área sem projeto, a área fica sujeita a uma perda de 
valor económico associado à produção de madeira, importando ainda referir, que o cenário estabe-
lecido em termos de evolução do coberto vegetal é um cenário a longo prazo, demorando desde 
centenas a milhões de anos a ser atingido. 

Como conclusão, desde que não se altere de forma significativa o uso humano, não são expectáveis 
a curto prazo alterações do coberto vegetal atual. Poderão ocorrer alterações a pequenas escalas 
resultantes da adaptação e evolução das comunidades vegetais no sentido do clímax vegetal. Con-
vém ainda referir que sem uma gestão florestal adequada o risco de propagação de incêndios é su-
perior. Com a execução do projeto estão previstas medidas de restauro ecológico que providenciam 
a compartimentação da área do projeto, medida essencial na prevenção de incêndios florestais. 

 

8.   LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

As principais lacunas de informação deste EIA dizem respeito à inexistência de alguns dados base e 
à impossibilidade de fazer saídas de campo de forma a incluir diferentes períodos do dia e do ano. 
Apesar disto, foram desenvolvidos esforços no sentido de colmatar esta lacuna.  

Os principais descritores  afetados  pela  falta  de  dados  foram: clima, qualidade do ar e fauna.  

Tanto para o clima como para a qualidade do ar, o principal problema foi a inexistência de estações 
que medissem estes parâmetros nas imediações da área de projeto. Optou-se por utilizar estações 
meteorológicas do concelho e uma estação correspondente à Zona Interior Centro, onde está inclu-
ída a área de projeto.  

No que se refere aos aspetos da fauna, não foi sido possível prospetar toda a área, principalmente 
em zonas com declive acentuado. Por isso, muitas espécies cuja ocorrência é dada como provável na 
região de acordo com os dados bibliográficos não foram observadas e a sua presença não pôde ser 
confirmada. Também a falta de inventariação em vários períodos fez com que alguns grupos faunís-
ticos não fossem detetados. Apesar disso, a informação recolhida no campo juntamente com dados 
já disponíveis para a área, permitiu que fosse elaborada uma lista de espécies que se julga refletir o 
que existe na área.  

 

  



 

 

 

9. CONCLUSÕES 

Analisando toda a informação e depois de definidos todos os parâmetros que poderão ser afetados 
durante e depois da concretização do projeto de reflorestação, considera-se que se as medidas de 
minimização e de monitorização preconizadas para a área forem tidas em conta na elaboração do 
projeto em si, e da forma como foi planeado e estruturado, apresenta vantagens e benefícios para a 
área em causa. Deve-se notar que uma vez que a empresa se encontra certificada pelos referencias 
FSC e PEFC, que têm requisitos rígidos no que diz respeito às questões ecológicas e ambientais, 
aquando do desenho do projeto de florestação a empresa teve todo o cuidado em seguir e até mes-
mo ir mais além, propondo no projeto limites acima do estipulado, no sentido da proteção de linhas 
de água, dos solos e dos valores naturais. 

Na área afeta ao projeto apenas nas linhas de água, as quais serão preservadas, ocorrem habitats 
naturais com estatuto de prioritários para a conservação. Todos os outros habitats naturais que se-
rão afetados pelo projeto não se enquadram em nenhum tipo da Diretiva Habitats. 

Convém referir que 20,95% da área de projeto será dedicada a áreas de conservação, onde serão 
mantidas e melhoradas as condições naturais existentes, através de ações de plantação de espécies 
autóctones. Estas áreas incluem ainda todos os afloramentos rochosos e as ocorrências arqueológi-
cas. Serão instalados 17,9 ha de espécies de folhosas que funcionarão, a par das restantes áreas de 
conservação, como faixas de descontinuidade à propagação de incêndios florestais e como áreas de 
refúgio para a fauna e flora. 

A fase que mais impactes provoca no ambiente é a de construção, a qual compreende a eliminação 
da cobertura vegetal e a alteração do uso atual do solo e a sua mobilização. Estas operações pode-
rão levar à, erosão hídrica e eólica, degradação do solo, destruição de habitats e modificação da pai-
sagem. 

A experiência da PSF em termos de gestão florestal, é que se poderá garantir uma correta gestão 
por forma a minimizar o seu impacte e compatibilizar os aspetos económicos e ambientais. Assim 
sendo, a realização deste EIA foi sem dúvida uma mais-valia para a PSF no sentido de ponderar e 
estimar um equilíbrio entre a parte económica, ambiental e social. 

De acordo com a avaliação técnica efetuada, não é previsível que o projeto de reflorestação do Bal-
dio de Carvalhais venha a induzir impactes ambientais negativos que o possam inviabilizar. Sendo 
que os impactes positivos mais importantes ocorrem ao nível da componente socioeconómica com 
expressão local, regional e nacional. Por fim, importa mais uma vez referir que a implementação das 
medidas de minimização preconizadas permitem reduzir os impactes negativos e potenciar os im-
pactes positivos. 

 


